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Uw voeten in goede handen
Prakijk Podotherapie Derumeaux is alijd dichtbij! Onze voet- en houdingsspecialisten (podotherapeuten) werken op vijf locaies in Zeeuws-Vlaanderen.
U kunt terecht in Aardenburg (Huisartsenprakijk,

mogelijk terug. Onze prakijk is ook online bereikbaar

Verloren Kostje 25), Breskens (Hooge Platen, West-

via info@podotherapiezeeland.nl. Bent u verhinderd

landstraat 112), Hulst (Huisartsenprakijk Pallion,

voor uw afspraak? Laat dat ons dan minimaal 24 uur

Blaauwe Hoke 100), Oostburg (Gezondheidscen-

van tevoren weten.

trum Antonius Ziekenhuis, Pastoor van Genklaan
6-002) en Sluis (Huisartsenprakijk, Zuiddijkstraat

Voor meer informaie over ons team,

8d). Al onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de

surf naar htps://podotherapiezeeland.nl/team.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en het
Kwaliteitsregister Paramedici.
Bereikbaarheid
Wilt u een afspraak maken? We zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur. U kunt ons bellen via 0117450240 en 0114-317847. Krijgt u geen gehoor?
Spreek dan uw boodschap in. Wij bellen u zo snel

Vakaniesluiing
Alle locaies van Prakijk Podotherapie Derumeaux zijn gesloten in week 31 (van 30 juli tot en met 5 augustus)
in verband met de zomervakanie. Alle andere weken zijn onze locaies geopend en bereikbaar zoals u gewend
bent. Prakijk Podotherapie Derumeaux wenst u alvast een ijne vakanie!

Kijk voor onze behandelmethoden op
podotherapiezeeland.nl/behandelmogelijkheden/

Avondspreekuur
in Hulst

Nieuwe look prakijk Hulst
Onze prakijk in Hulst heet een nieuw jasje. Het interieur
sluit aan bij die van onze locaie in Oostburg, met onze

Bij Prakijk Podotherapie
Derumeaux kunt u ook ’s avonds
terecht, op de locaie Hulst.

huissijlkleuren en prakische inriching. Dat zorgt voor een
servicegerichte, sfeervolle behandellocaie en professionele
werkruimte voor podotherapeuten Valerie, Ynske en Marilyn.

Het avondspreekuur is het gevolg van een
succesvolle proefperiode begin dit jaar.
Voortaan verzorgt podotherapeut Ynske
elke donderdag (tot 20.00 uur) het avondspreekuur in Huisartsenprakijk Pallion,
Blaauwe Hoke 100. Wilt u gebruik maken
van onze avondservice? Maak een afspraak
via 0114-317847 of 0117-450240.

Aan de wandel? Voorkom voorvoetklachten!
Met name in de zomer kunnen voorvoetklachten de kop op steken.
Neem prevenieve maatregelen; goed schoeisel voorkomt
voetproblemen.
Gaat u wandelen? Doe dat nooit op teenslippers, want deze werken klachten in de
hand. Ga voor stevige schoenen met een goede pasvorm, een omsluitende hielparij,
een brede hak en een stevig buigpunt onder de bal van de voet. Prakijk Podotherapie Derumeaux adviseert u graag! De meest voorkomende voorvoetklachten zijn de
doorgezakte voet, hallux valgus (standafwijking van de grote teen) en een zenuwbeklemming in de voorvoet.

Een 8,7 op ons rapport!
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Check onze site voor de verschillende locaies:
www.podotherapiezeeland.nl

