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Registerpodoloog en podoposturaal
therapeut Richard Boudesteijn staat
geregistreerd bij KABIZ en
Stichting LOOP.

R ich a rd
ijn
B o u de s te
KABIZ
Kwaliteitsregistratie en Accreditatie
Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) voert
als onafhankelijke organisatie de registratie en
herregistratie uit van beroepsbeoefenaren in
de zorg. De geregistreerde beroepsgroepen
volgen via KABIZ opleidingen om hun kennis
op peil te houden en te verbeteren.
Stichting LOOP
Registerpodologen en podoposturaal
therapeuten hebben een opleiding op
HBO-niveau gevolgd aan de Academie
voor Podologie en staan geregistreerd in
het kwaliteitsregister van Stichting LOOP,
het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor
de Podologie. Stichting LOOP behartigt de
belangen van de aangesloten therapeuten en
bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van
de voet- en houdingszorg.
Maak een afspraak met de Registerpodoloog
Registerpodoloog Richard Boudesteijn is te
bereiken op 0180 512125 of op de website via
boudesteyn-blijevoeten.nl. Op de website kunt
u hem per app vrijblijvend een vraag stellen
over voet- of houdingsklachten.
U vindt op de website ook alle tarieven voor
een intake en controle. Voor het maken van
een afspraak heeft u geen verwijzing van de
huisarts nodig.

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK OP

BOUDESTEYN-BLIJEVOETEN.NL
OF VIA

0180 512125

Schoenenverkoop & steunzolen
Boudesteyn
Winkelcentrum Crimpenhof
Raadhuisplein 63B
2922 AH Krimpen aan den IJssel

2e steunpunt & aanmeetlocatie
steunzolen
Huisartsenpraktijk Kersten
Rembrandtsingel 1
2902 GR Capelle aan den IJssel

Voor meer informatie over de prijslijst en
declaraties, raadpleeg onze website.

 info@bbvoz.nl

 www.boudesteyn-blijevoeten.nl



BOUDESTEYN

Blije voeten, onze zorg!
Familiebedrijf Boudesteyn is de
nummer één voor blije voeten in de
Krimpenerwaard. U kunt bij ons niet
alleen comfortabele en modieuze
schoenen kopen, maar ook voet- en
houdingsklachten laten behandelen.
Een unieke combinatie!
In onze winkel verkopen wij schoenen
van toonaangevende merken. U krijgt de
aandacht die u van een kwaliteitszaak
mag verwachten. Wij nemen graag de
tijd om uit te zoeken welke schoen het
beste bij u past.

Veelvoorkomende voet- en houdingsklachten:
• Voorvoet-, hiel- en middenvoetpijn.
• Branderig gevoel in de voorvoet.
• Instabiele enkels.
• Teenklachten.
• Knie-, rug- en nekpijn.
• Hernia.
• Heupklachten.
• Migraine en andere hoofdpijn.

Podolinea
Als lid van Podolinea staan wij garant voor
kwaliteit. Al onze schoenen zijn voorzien van
een comfortabele pasvorm en zijn leverbaar
in verschillende lengte- en breedtematen.
Merendeels van onze schoenencollectie
heeft een uitneembaar voetbed.
Ook met voet- en houdingsklachten
bent u bij ons aan het juiste adres.
Registerpodoloog en podoposturaal
therapeut Richard Boudesteijn brengt uw
klachten in kaart en stelt een behandelplan
op. Hij vervaardigt hoogwaardige steunzolen
op maat, past schoenen individueel aan en
levert andere oplossingen om uw klachten te
verhelpen. Hij biedt deze diensten aan vanuit
Boudesteyn schoenen in Krimpen aan den
IJssel en steunpunt locatie huisartsenpraktijk
Kersten in Capelle aan den IJssel.

Team Blije Voeten
Ons team bestaat uit gedreven en
gediplomeerde schoenspecialisten, zorg
en aandacht staan bij ons voorop. Het
team wordt regelmatig bijgeschoold via de
Podolinea Academy. Samen met de klant
selecteren wij de meest geschikte schoen.
U heeft keuze uit een breed assortiment
kwaliteitsschoenen voor dames en heren.
We meten gratis de vereiste breedte- en
lengtemaat op en kunnen indien nodig de
schoenen individueel voor u aanpassen
zodat ze nog fijner zitten.

 info@bbvoz.nl

Tips voor gezonde voeten:
 Rol regelmatig met een reflexbal onder uw
voet en wandel regelmatig om de spieren,
zenuwen en bloedsomloop te stimuleren.
	Kies voor passend schoeisel in de juiste
wijdtematen, zoals G, H of K.
	Gun uw voeten rust en ruimte. Loop
regelmatig blootsvoets of op sokken.
	Laat likdoorns, eelt en ingegroeide nagels
behandelen door een pedicure.

Behandeling en vakmanschap
De meeste voet- en houdingsklachten
kunnen behandeld en voorkomen
worden met steunzolen op maat.
Wij vervaardigen steunzolen met
behulp van moderne aanmeet- en
productietechnologie en geavanceerde
software. Dit doen wij voor algemeen
gebruik en voor sport- en werkschoenen.
In het PODOLAB in onze winkel kunt
u zelf zien hoe de steunzolen worden
gemaakt. Naast steun- en therapiezolen
leveren wij siliconen orthesen om uw
tenen te beschermen en corrigeren. Wij
kunnen ook drukplekken verwijderen en
verband- en tapetechnieken toepassen
om ondersteuning te bieden. Zes tot acht
weken na de start van de behandeling
volgt een controle en worden eventuele
vervolgafspraken gemaakt.

 www.boudesteyn-blijevoeten.nl



Onderzoek en advies
Registerpodoloog en podoposturaal
therapeut Richard Boudesteijn behandelt
voet- en houdingsklachten. Hij brengt
tijdens een intakegesprek uw klachten in
kaart, maakt een voetscan, een ganganalyse
en onderzoekt uw houding en voetstand.
Vervolgens stelt hij samen met de cliënt
een behandelplan op. Richard neemt de
tijd, heeft een luisterend oor en kijkt verder
dan alleen de lichamelijke oorzaken van
uw klachten. Indien nodig wordt de cliënt
doorverwezen naar een fysiotherapeut,
orthopeed, pedicure of een andere specialist
uit zijn netwerk.

Blije voeten, onze zorg!

Verwijzing en vergoeding
Voor het maken van een afspraak bij onze
Registerpodoloog en/of podoposturaal
therapeut heeft u geen verwijzing van
de huisarts nodig. De behandeling van
uw klachten wordt door de meeste
zorgverzekeraars vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. Kijk hiervoor op
onze website: www.boudesteyn-blijevoeten.nl.
Sommige verzekeraars vragen een verwijzing
om voor vergoeding in aanmerking te
komen. Wanneer dit het geval is, maken
wij een verslag en sturen dit via ZorgMail
naar uw huisarts. Voor het starten van een
behandeling vragen wij uw toestemming.
Lees voor meer informatie onze
privacyverklaring en algemene voorwaarden
op onze website.
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