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Notitie: ‘Wetenschap en innovatie onderzoekslijn NVvP ‘Op goede voet bewegen!’ 

Dit is het voorstel voor de onderzoekslijn 2020-2022 en bouwt voort op eerdere de eerdere 

kennisagenda podotherapie 2018-2021 en het gesprek met wetenschapsraad van 13 januari 2020. 

Pijnvrij kunnen bewegen is een groot goed. In 2017 is door de gezondheidsraad het rapport 

‘Beweegrichtlijnen 2017’ gepubliceerd, welke vervolgens onderbouwd zijn aangenomen door de 

Minister van Volksgezondheid Welzijn en Zorg. In deze richtlijnen wordt onder andere aangeraden 

minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning te doen, zoals wandelen en fietsen. 

Echter beperkingen in het fysiek functioneren kunnen een bedreiging vormen voor het bewegen en 

de intensiteit van bewegen, als mede voor de zelfredzaamheid. 

Dit fysiek functioneren kan beperkt worden door voetproblemen en/of voetfunctiestoornissen en 

vanuit die hoedanigheid kunnen zij een belemmering vormen om te bewegen. Deze belemmeringen 

voortkomend uit voetproblemen en/of voetfunctiestoornissen uiten zich in alle leeftijdsgroepen op 

een andere wijze en ook kan comorbiditeit van invloed zijn. Daarom kiest de NVvP ervoor om in de 

onderzoekslijn 2020-2022 te focussen op wetenschap en innovatie in de breedte van 

podotherapeutisch handelen in relatie tot beweegzorg. In de gedachte dat voetproblemen en/of 

voetfunctiestoornissen lijden tot bewegingsbelemmeringen, onder het thema ‘Op goede voet 

bewegen!’.  

Beperkte middelen op de juiste wijze inzetten om de kwaliteit van de te leveren podotherapeutische 

zorg te verbeteren. Waarbij W&I subsidie gelden ingezet worden voor initiatieven in lijn met dit 

thema. Juist het genereren van evidentie op deze vlakken is van belang, om de podotherapeut ook 

voor de toekomst sterk te kunnen positioneren. De focus wordt hiermee verlegd van aandacht voor 

zorg en ziekte in aandacht om gedrag en gezondheid te optimaliseren. Ook zal er naar verwachting 

een verschuiving binnen het domein van de podotherapeut plaatsvinden waarbij de focus sterker op 

diagnostiek, gerichte verwijzing en behandeling komt te liggen.   

Het is hierbij voor de NVvP belangrijk dat de W&I gelden ingezet worden in de breedte van de 

beroepsgroep, waarbij er sprake dient te zijn van een goede balans in de verschillende domeinen 

waarin de podotherapeut werkzaam is. Oftewel hoe houd je de sporter aan het sporten, hoe zorgen 

we met podotherapeutische interventies dat ouderen pijnvrij blijven bewegen, hoe zorgen we voor 

optimale podotherapeutische zorg bij kinderen zodat zij pijnvrij kunnen bewegen, hoe zorgen we 

ervoor dat diabeten of reumatici zonder pijnklachten en/of complicaties kunnen bewegen en hoe 

kan het optimaliseren van de voetafwikkeling ervoor zorgen dat complicaties aan de voeten in een 

oncologisch behandeltraject beperkt worden? 

De NVvP hoopt dat in de aanvragen ook plaats is voor samenwerking met universiteiten/hogescholen 

en academische ziekenhuizen om de kwaliteit van het onderzoek naar een hoger niveau te tillen. 

Echter snapt ook dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Derhalve is dit wenselijk echter geen vereiste 

om aanspraak te maken op de W&I gelden.  

 

Concrete uitvoer van de notitie 

Iedereen kan een aanvraag indienen om gebruikt te maken van de W&I subsidie gelden. De W&I 

commissie screent deze aanvragen en maakt een keuze of de onderzoeken in lijn zijn met 

bovenstaande notitie.  
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Naast de bijeenkomsten van de W&I commissie komt ook eenmaal per jaar de wetenschapsraad bij 

elkaar om te brainstormen over de richting van de wetenschapsagenda van de NVvP. 

 

Verwachte onderzoeken voor 2020-2022 vanuit de kamers: 

- Achillestendinopathie in de podotherapie praktijk (subsidievraag vanuit de sportkamer - 
subsidie in mei 2020 toegekend);  
 

- Optimalisering van de voetafwikkeling om complicaties bij doelgerichte therapie te 
voorkomen (subsidievraag vanuit de oncologiekamer – verwachting plan klaar najaar 2020). 

 

Verwachte onderzoeken voor 2020-2022 vanuit het veld: 

- Morbus Sever (subsidievraag in mei 2020 toegekend); 

 

- … 

 


