
    MEDISCH PEDICURE                 

•Orthopedische schoenen

•Semi-Orthopedische schoenen

• Verbandschoenen

•Confectieschoenen

•Aanpassingen aan confectieschoenen

•Steunzolen

•Protheses en Ortheses

•Pedicure en Medisch Pedicure

•Schoenreparaties

Over Voet & Zorg 
Voet & Zorg is een samenwerkingsverband van 
orthopedische schoentechnici die de krachten 
hebben gebundeld. Voet & Zorg ondersteunt 
mensen met pijnklachten in voeten, enkels, knieën 
of rug.Ter voorkoming van klachten zoekt Voet & 
Zorg naar verantwoorde, werkende maar ook 
cosmetische oplossingen. 

Vestigingen 

OPENINGSTIJDEN  Uitsluitend op afspraak 
Hoofdkantoor 
Maandag t/m Donderdag :07:30-12:00 12:30-1600 
Vrijdag   

Telefonisch bereikbaar. 
van maandag t/m vrijdag vanaf 10:00 uur 
zaterdag telefonisch niet bereikbaar. 

Filiaal 
Van Wijk Voet & Zorg (Dordwijk) 
Albert Schweitzerplaats 35 Dordrecht. 
Maandag t/m Donderdag   : 10:00-12:00 12:30-15:00 

SPREEKUREN  UITSLUITEND OP AFSPRAAK

Spijkenisse medisch centrum
Poli Orthopedie

Erasmus MC
Poli Orthopedie

Contact 
Daltonstraat 35 
3316 GD Dordrecht 
T. 078-6137133 
F. 078-6145633 
E. info@vanwijkvoetenzorg.nl 
I.   www.vanwijkvoetenzorg.nl 

:07:30-12:00 12:30-13:30 
:10:00-12:00Zaterdag 

Havenziekenhuis
Poli Chirurgie/Orthopedie

Erasmus MC
Poli Reumatologie

Maasstadziekenhuis
Poli Reumatologie

http://www.vanwijkvoetenzorg.nl/


Voetklachten 

Of het nu gaat om eelt, ingegroeide nagels, likdoorns, 

zweetvoeten of zwemmerseczeem. in alle gevallen gaat  

het om vervelende voetklachten die u het leven behoorlijk 

zuur kunnen maken. Sommige van deze klachten kunnen 

zelfs zo ver gaan dat (prettig) lopen een hele opgave 

wordt. 

Voorkomen 

Natuurlijk kunt u zelf enkele maatregelen nemen om deze 

klachten te voorkomen. Enkele tips om voetklachten tegen te 

gaan: 

• Draag goede schoenen waarin u tenen over voldoende 

ruimte beschikken, 

• Draag naadloze sokken. 

• Geef uw voeten voldoende beweging.

• Knip uw teennagels nooit te kort. Knip ze recht af, bij

voorkeur met een nagelknipper. 

• Was uw voeten dagelijks en droog ze daarna goed af.

Aanhoudende klachten 

Indien uw ondanks deze maatregelen toch last heeft van 

vervelende voetklachten, dan kan een bezoek aan een 

medisch pedicure uitkomst brengen. Een professionele  

medisch pedicure, bij Van Wijk Voet & Zorg, verzekert u van 

een deskundige behandeling en gedegen advies. 

Medisch pedicures werken alleen bij Van Wijk Voet & Zorg als zij 

over de juiste kwalificaties beschikken. Daarmee geeft u uw 

voeten de specialistische aandacht die zij verdienen. 

Behandeling 

Een standaard behandeling bij de medisch pedicure is 

gericht op: 

• Nagelverzorging.

• Verwijdering van teveel aan eelt.

• Behandeling van likdoorns.

• Behandeling van kloven

Bovendien kan een medisch pedicure u informeren en 

adviseren over aanverwante zaken zoals: 

• Afwijkingen in de stand van uw voet

• Schoeisel

• Hulpmiddelen in schoenen

En tot slot kan een medisch pedicure u doorverwijzen naar 

medische deskundigen zoals uw huisarts of een specialist. 

Kwaliteitszorg 

Van Wijk Voet & Zorg is ISO-9001-2008 gecertificeerd en 

erkend leverancier volgens de SEMH erkenningsregeling, 

die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van 

kracht is. Dit houdt in dat kwaliteit en service in ons gehele 

bedrijf centraal staan.Bij een erkend orthopedisch bedrijf 

gaat kwaliteit verder dan alleen het leveren van een goed 

product; alle aspecten binnen ons bedrijf moeten voldoen 

aan hoge kwaliteitseisen. 

Voor u een prettig idee; uw (medische) gegevens en uw 

hulpmiddelen worden met de grootste zorg behandeld! 

.




