
Een professionele podoloog voert eerst een grondige anamnese uit waarbij 
naast de algemene gegevens de huidige klacht met bijhorende 
voorgeschiedenis worden geïnventariseerd. Uiteindelijk is het de bedoeling 
om, uit de anamnese, de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. 
Vervolgens wordt altijd een klinisch onderzoek uitgevoerd om de diagnose 
van de verwijzende arts te specificeren, meestal gevolgd door een volledig 
biomechanisch onderzoek. Dit houdt in dat standen van botstukken ten 
opzichte van elkaar worden gemeten in een onbelaste en belaste situatie. 
Daarnaast wordt kwalitatief bekeken hoe het bewegingspatroon van een 
patiënt eruit ziet, via videoanalyse. 
  
Bewegingspatronen kunnen echter ook kwantitatief in kaart worden 
gebracht door gebruik te maken van systemen voor twee- en 
driedimensionale bewegingsanalyse of voor plantaire drukken. De 
resultaten van het klinisch onderzoek, gekoppeld aan de vaststellingen 
van het biomechanisch onderzoek, zullen aangeven of de voorliggende 
hulpvraag een indicatie is voor een mogelijke behandeling door een 
professionele podoloog. Sommige consultaties zullen dus enkel aan 
behandeling gewijd zijn. Er wordt steeds verwacht dat de professionele 
podoloog een verslag stuurt naar de verwijzende arts. 
  
De podoloog werkt in bepaalde gevallen op voorschrift of in aanwezigheid 
van een arts. 
  
Tot de mogelijke podologische behandelingsmethoden horen taping en 
bandageren, het verwijderen van eelt, het corrigeren van afwijkingen van 
de nagelplaat, het verzorgen van een wonde, het maken van ontlastende 
of corrigerende silicone orthesen, het maken van podologische zolen, het 
screenen en het geven van advies en educatie. Zowel kinderen als 
volwassenen als sporters kunnen terecht bij een professionele podoloog. 
Maar ook bij systemische aandoeningen zoals reuma, diabetes, 
neurologische aandoeningen als bindweefselziektes heeft de professionele 
podoloog een duidelijke meerwaarde. 
=) www.podologieweb.be 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anamnese_%2528medisch%2529


Profiel consultatie 
• Instrumentele behandeling 
• Onychoplastie 
• Orthonyxie 
• Orthoplastie 
• Podologische zooltherapie 
• Taping/bandage 
• Voorlichting/Educatie/Schoenadvies 
• Wondzorg 

https://www.podologieweb.be/nl/WAT-DOET-EEN-PODOLOOG
https://www.podologieweb.be/nl/Instrumentele%2520behandeling
https://www.podologieweb.be/nl/Onychoplastie
https://www.podologieweb.be/nl/Orthonyxie
https://www.podologieweb.be/nl/Orthoplastie
https://www.podologieweb.be/nl/Podologische_zooltherapie
https://www.podologieweb.be/nl/Taping_Bandage
https://www.podologieweb.be/nl/VOORLICHTING_EDUCATIE_SCHOENADVIES
https://www.podologieweb.be/nl/Wondzorg


TERUGBETALING 

Ook al bestaat het beroep podologie al enige tijd, toch kent de podologie 
momenteel geen eigen nomenclatuurnummers, zoals het geval is voor 
artsen, kinesitherapeuten, bandagisten en dergelijke meer. Dit betekent 
dat er in principe geen terugbetaling is voor podologische aktes. Vermits 
dit voornamelijk voor chronische patiënten zoals diabetespatiënten een 
probleem vormt, werd de diabetespas in het leven geroepen. Deze pas 
zorgt in eerste instantie voor informatiedoorstroming tussen patiënten en 
artsen en tussen zorgverstrekkers onderling. Daarnaast wil de diabetespas 
een extra stimulans zijn tot responsabilisering van de patiënt. 
  
Instanties welke instaan voor mogelijke terugbetaling 

• Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – R.I.Z.I.V. 

• De Terugbetalingsorganen (ziekenkassen of mutualiteiten) 

• Bijkomende Verzekeringen Gezondheidszorgen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

