
 

 

Goessens-Podologie-Eijsden  
Praktijkadres: Fysiotherapie “dit”, Breusterstr.14, 6245 EJ, te Eijsden 
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Lichte klachten aan de voeten kunnen grote gevolgen 

hebben en leiden tot een of meerdere serieuze  
voet en houdingsklachten  

 
Veel mensen beginnen pas te denken aan het verzorgen van de voeten als er voet en/of 
houdingsklachten aanwezig zijn. Eigenlijk is het dan te laat, zeker wanneer je te lang hebt 
doorgelopen met bepaalde klachten. Een lichte klacht aan de voeten kunnen grote gevolgen hebben 
en leiden tot een of meerdere serieuze voet- en houdingsklachten. Een mens legt in zijn/haar leven 
gemiddeld 185.000 kilometer lopend af, ongeveer 4 keer de gehele wereldrond! Dan klinkt het 
opeens niet meer zo vreemd dat je te maken kunt krijgen met voetproblemen.  
 

De grote veroorzakers van veel klachten c.q. blessures zijn: 
Leeftijd, lichaamsgewicht, werkhouding en afwijkende voeten.  

 
 Ten eerste verstoren afwijkende voeten het biomechanische en neurologische systeem van 

het lichaam.  
 Ten tweede als de mens ouder wordt, dan worden de spieren, pezen en banden minder 

flexibel en sterk.  
 Ten derde hoe zwaarder het lichaam wordt hoe meer het lichaam (de voeten) moeten dragen, 

elke dag. 
 Ten vierde als de mens dagelijks veel moet staan en lopen, heeft dit gevolgen op het totale 

lichaam.  
 

Al deze veroorzakers kunnen worden opgelost d.m.v.  
Podologische (steun/sport) zooltjes 



 

 

Afwijkende voeten 
Vijfenzestig procent (65%) van de westerse bevolking hebben afwijkende voeten zoals:  

Platvoeten, holvoeten, knikvoeten, spreidvoeten, doorgezakte/voeten enz. enz… 
 

Afwijkende voeten verstoren het biomechanische systeem van het lichaam. 
 

Als een cliënt/patiënt met voet en/of houdingsklachten doorverwezen wordt door de huisarts, of 
komt uit eigen beweging naar de fysiotherapeut(e), dan zullen de voeten als eerste beoordeelt 
moeten worden. Indien dit achterwegen blijft, vind is dit een grote “misser”.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Podologische/zooltjes  
samen met u dagelijkse wandel/werk e/o sport/schoenen 

 

 

 

Goessens-Podologie-Eijsden vervaardigt (uit eigen werkplaats) diverse soorten podologische 
(steun/sport) zooltjes. Deze podologische (steun/sport) zooltjes worden vervaardig voor opgroeiende 
kinderen, volwassenen, ouderen, diabetische/reumatische en sporters(sters). Al onze podologische/zooltjes 
worden op maat vervaardigt en zijn zeer geschikt voor het corrigeren en ondersteunen van 
afwijkende voeten en voeten die enigsinds beperkt zijn in hun functies. En onze podologische 
(steun/sport) zooltjes creëren een betere afwikkeling (loop). Bovendien krijgt iedere client/patiënt een 
professioneel schoen advies, waardoor de pasvorm van de dagelijkse schoenen optimaal verkregen 
wordt.  

D.m.v. een combinatie van goed passende wandel/werk en sportschoenen, samen met een paar op 
maat vervaardigde podologische/zooltjes, kan het totale lichaam weer optimaal functioneren. 
Modieuze schoenen  zijn alleen maar om “mooi” te zijn (en daar is niks mis mee), maar verstoren vele 
voetfuncties, waardoor er (op latere leeftijd) voet en houdingsklachten kunnen ontstaan.  

 

“Kwaliteit en service staat bij Goessens-Podologie-Eijsden hoog in het vaandel” 



 

 

Alle schoenen worden via UNIVERSELE LEESTEN gemaakt en het is 
voor de schoenfabrikanten onmogelijk om een goede  

pasvorm te ontwikkelen.  
 

(Er zijn namelijk zoveel verschillende voeten dan dat er gezichten zijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel schoenen geven géén of weinig ondersteuning aan de voeten omdat de ene mens plat/voeten 
heeft met brede voorvoet en lage wreef, en de andere mens hol/voeten heeft met slanke/smalle voeten en 
met hoge wreef). Mede door een goede pasvorm (en afwikkeling) van uw dagelijkse schoenen, wordt 
de totale houding (staan en lopen) verbeterd. Hierdoor voorkomt u “overbelasting” van diverse 
groepen spieren, pezen, banden en gewrichten, en kunt u meer genieten van u dagelijkse 
activiteiten. 

Hieronder heb ik een indeling gemaakt v.w.b. onze podologische/zooltjes, op basis van het gebruik 
van klachten die u wellicht ervaart bij staan lopen. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Podologische/zooltjes voor opgroeiende kinderen  
(knik/voeten) 

 
 

 

 

 

 

 

Ook voor opgroeiende kinderen adviseren wij om tijdens zijn/haar groeifases podologische zooltjes 
te gebruiken, zodat er geen blessures kunnen ontstaan. Tijdens de groeifases groeien namelijk de 
pijpbeenderen sneller dan dat de spieren, pezen en banden sterk worden. Om deze klachten 
blessures te voorkomen, adviseren wij (preventief) podologische zooltjes te laten aanmeten, 
waardoor diverse groepen spieren, pezen en banden hulp geboden krijgen. Deze podologische 
zooltjes kunnen de loophouding van uw kind bevorderen en dragen hiermee bij aan het voorkomen 
van allerlei fysieke problemen die tijdens de groei fases kunnen ontstaan.  
 
Ondersteuning voor een goede (loop) houding. 
Met deze podologische/zooltjes van Goessens-Podologie-Eijsden heeft u de juiste oplossing voor 
de ondersteuning van de voeten bij het opgroeiend kind.  
 
 

 
 
 
 



 

 

Sport/zooltjes voor van Persie  
(Met mijn kleinzoon Roel) 

 

 

Goessens-Podologie-Eijsden heeft de juiste sport/zooltjes die sportblessures kunnen helpen te 
voorkomen en uw prestaties te kunnen verbeteren. Sport/zooltjes geven u de correctie e/o 
ondersteuning die in de meeste sportschoenen ontbreken. Deze sport/zooltjes geven de voeten de 
juiste correctie en ondersteuning, waardoor de stabiliteit verbeterd en de sporter(ster) in staat is om 
zijn/haar prestaties te optimaliseren. Bovendien geven deze sport/zooltjes u extra comfort 
waardoor vermoeidheid en verkramping minder snel toeslaat. Deze sport/zooltjes zijn geschikt 
voor allerlei sporten zoals: veld en zaal voetbal, handbal, tennis, hockey, volleybal enz. enz…   

Voorkom blessures. 
Sport/zooltjes kunnen helpen meer stabiliteit te geven zodat ook blessures minder snel voorkomen. 
De voeten en de enkels worden door deze sport/zooltjes gecorrigeerd e/o ondersteund, en het soort 
materiaal zorgt voor een goede schokdemping van de gewrichten (enkels en knieën). Mede door deze 
speciale sport/zooltjes kunt u comfortabel wandelen en kunt u gerust uw sport bedrijven. 
 
Maak een afspraak ter voorkoming van klachten en/of blessures.  
Wacht niet totdat u geblesseerd raakt, maar maak tijdig een afspraak met podoloog Will Goessens 
mob. +31651520505, e-mail willgoessens@gmail.com e/o online www.mijnzolen.nl . 
 

 



 

 

Podologische/zooltjes voor doorgezakte voeten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klachten van doorgezakte voeten.  
Doorgezakte voor/voeten behoren bij “afwijkende voeten” waarbij diverse groepen spieren, pezen 
en banden diverse gewrichten niet meer kunnen stabiliseren.  
 
De veroorzakers van doorgezakte voeten. 
Doorgezakte voor/voeten leiden vaak tot knellende schoenen en kunnen pijnlijke voeten, knieën, 
heupen en lage rug/klachten veroorzaken. Zo zijn er ook spreid/voeten (wat eigenlijk het zelfde is als 
doorgezakte voeten) waar de voor/voet boog is gaan doorzakken. Deze doorgezakte voorvoeten 
veroorzaken weer (te veel) druk op de metatarsale kopjes. Bij een spreid/voet gaand de tenen zich 
spreiden en wordt de voorvoet platter en breder.  
 
Behandeling van de Podoloog. 
Podologische/zooltjes kunnen deze afwijkende voeten zoals: doorgezakte/voeten, spreid/voeten 
en branderige en pijnlijke voeten d.m.v. podologische zooltjes uitstekend oplossen. Deze 
podologische/zooltjes zorgen er ook voor dat de pasvorm van de dagelijkse wandel, werk, 
sport/schoenen optimaal worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Podologische/zooltjes voor pes/planus/valgus voeten 
(platvoeten) 

 
Er zijn twee soorten platvoeten n.l. 
De soepele platvoeten en de starre/stijve platvoeten. Soepele platvoeten waar het hielbeen naar binnen 
kantelt en de voetbogen gaan doorzakken, zullen bij zitten en/of op de tenen staan, zich zelf weer 
corrigeren. Bij starre/stijve platvoeten gebeurt dit niet.   
 
Wat zijn soepele platvoeten ? 
Soepele platvoeten zijn afwijkende voeten waarbij het hielbeen (calcaneus) naar binnen kantelt. Door 
deze kanteling van het hielbeen verdwijnt de voetboog en er ontstaan platvoeten. Mede door het 
doorzakken van beide voetbogen, gaan de voorvoeten naar buiten afwikkelen enz. enz…  
 
Veroorzakers van pes/planus/valgus (platvoeten) 
De veroorzakers van deze onstabiliteit zijn het voettype zoals: platvoeten, holvoeten, knikvoeten, 
spreidvoeten, doorgezakte voeten enz. enz…, maar ook onze leeftijd, lichaamsgewicht en werkhouding zijn 
veroorzakers van doorgezakte voeten en/of platvoeten.  Hierbij geven diverse groepen spieren, 
pezen en banden in het enkelgewricht niet meer voldoende stabiliteit en vragen deze spieren, pezen 
en banden om hulp. 
 
Behandeling voor deze klacht/blessure is. 
De register/sport podoloog van Goessens-Podologie-Eijsden kan voor deze klacht/blessure snel 
een oplossen geven d.m.v. een paar podologische/zooltjes die de afwijkende stand van de voeten 
zullen corrigeren enz… Indien deze afwijkende stand van de voeten niet tijdig wordt gecorrigeerd, 
dan zullen deze biomechanische veranderingen zich voortzetten naar scheenbeen, knieën, heupen 
en lage rug.  
 
Podologische/zooltjes. 
Mede door deze corrigerende podologische/zooltjes krijgen diverse groepen spieren, pezen en 
banden de hulp geboden, waardoor deze zich weer (zelf) kunnen herstellen.  

 

 
 
1 = normale voet          2 = platvoet          3 = hol/knik voet 4 = plat/knik voet 5= varus/voet 

 
 



 

 

Podologische/zooltjes voor achilles/pees klachten   
Achillespees klachten.  
Achillespees problemen zijn erg pijnlijk en het herstel kan soms lang duren. Dit komt omdat 
deze pees zelf geen goede bloedcirculatie heeft. Een lastig probleem dus als u niet voor de juiste 
aanpak kiest.  

 

 

Oorzaak van achillespees klachten ? 

Vaak is een kanteling van het hiel/been (calcaneus) en overbelasting van diverse groepen spieren de 
veroorzaker van achilles klachten. Door intensief te sporten of dagelijks véél op harde/oneffen 
ondergrond te moeten staan en lopen, zal de achilles/pees extra werkzaamheden moeten leveren 
en wordt de spanning soms te groot. Hierdoor raakt de achillespees overbelast, maar er zullen ook 
diverse andere spieren en banden rondom het OSG en BSG “overbelast” raken. M.a.w. het 
enkelgewricht wordt onstabiel en zal klachten of blessures gaan veroorzaken.  
 
Behandeling voor deze klacht/blessure is. 
De sport/podoloog en sport podoloog van Goessens-Podologie-Eijsden kan voor deze 
klacht/blessure snel een oplossen geven d.m.v. een paar podologische/zooltjes die ervoor zorgen 
dat de stand van de voeten gecorrigeerd worden en de overbelasting van de achillespees hersteld 
wordt.  
 
Podologische/zooltjes. 
De sport/podoloog adviseert bij deze blessure altijd eerste podologische/zooltjes te laten aanmeten, 
die de afwijkende stand van de voeten zullen corrigeren, ondersteunen of drukvrij maken.  
 
 
 
 
 

 



 

 

Podologische/zooltjes voor voet/enkel klachten 

Voor voet en/of enkel klachten.  

Klacht en/of blessure aan de voeten of enkels zijn erg vervelend en kunnen de bewegingsvrijheid 

ernstig beperken.  

 
 
 

De oorzaak.  

Vaak zijn afwijkende voeten zoals: plat/voeten, hol/voeten, knik/voeten, spreid/voeten, doorgezakte/voeten 

enz. de veroorzaker van voet/enkel klachten, maar kan ook een ongeval zijn. In veel gevallen zijn 

deze klacht/blessure chronisch. Allereerst zal de podoloog een voetonderzoek uitvoeren om de 

veroorzaker moeten op te sporen. Nadat deze is opgespoord, kan de podoloog een behandelplan 

opstellen, waarbij podologische/zooltjes een mogelijkheid zijn.  

 
Behandelplan van de podoloog.  

Aangezien wij diverse mogelijkheden hebben d.m.v. podologische/zooltjes die de afwijkende 

voeten kunnen corrigeren, ondersteunen en/of drukvrij maken, zullen wij u ook (vaak) 

doorverwijzen naar de fysiotherapeut(e).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Podologische/zooltjes voor hiel/spoor en/of Pees/plaat 
ontsteking  

 

 

Klachten hiel/spoor en/of pees/plaat ontsteking.   
Hevige, aanhoudende pijn onder het hiel/been (calcaneus) wordt veelal aangeduid met het begrip 
“hiel/spoor”.  Hielspoor (spina/calcaneï) is een benige uitwas (doornvormige verkalking) precies centraal 
van het hiel/been. Onderzoek wijst uit dat er bij véél volwassenen en oudere een dergelijke benige 
uitwas wordt aangetroffen. Dit hoeft echter niet altijd te leiden tot het ontstaan van pijnen, maar 
omdat men deze druk/pijn wilt verminderen, zal het staan en lopen anders worden uitgevoerd. En 
hierdoor ontstaan weer ander klachten enz. enz…  
 
De veroorzaak van hiel/spoor en/of pees/plaat ontsteking. 
Een hiel/spoor kan ook de veroorzaker zijn van een “fasciitis/plantaris” pees/plaat ontsteking, alleen 
zal hierbij het hiel/been meer naar binnen gekanteld zijn. Deze pijnen worden meestal veroorzaakt 
door afwijkende voet/stand zoals bij plat/voeten, hol/voeten, knik/voeten enz. Deze beide 
klachten/blessure kunnen het gevolg zijn van “overbelasting”. De kenmerkende felle pijn/klachten 
bij een hiel/spoor is nauwkeurig aan te duiden door extra druk te geven, precies (centraal) onder 
het hiel/been en bij een fasciitis/plantaris is dit ietsjes naar mediaal van het hiel/been (pees/plaat). 
 
Behandeling van de podoloog. 
Wij hebben diverse mogelijkheden d.m.v. podologische/zooltjes die de afwijkende voeten kunnen 
corrigeren, ondersteunen en/of drukvrij maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Podologische/zooltjes voor vermoeide voeten  

 
Klachten bij vermoeide voeten.  
Heel veel mensen hebben last van branderige, pijnlijke en vermoeide voeten. Dit komt vooral voor 
als men veel moet staan en lopen en naarmate men ouder wordt.  
 

 

De oorzaak van vermoeide voeten ? 

Vermoeide voeten komen naast het proces van ouder worden, ook voor bij afwijkende voeten zoals: 
plat/voeten, hol/voeten, knik/voeten, doorgezakte/voeten, spreid/voeten enz. enz… Door afwijkende voeten 
worden de spieren, pezen en banden te zwaar belast tijdens hun dagelijkse activiteiten en voelen de 
voeten zwaar en vermoeid aan.  
 
Behandelplan van de podoloog. 
D.m.v. een paar podologische/zooltjes kunnen wij de stand van afwijkende voeten corrigeren en/of 
ondersteunen, maar ook zullen deze podologische/zooltjes een optimale drukverdeling moeten 
geven, zodat de voeten niet meer kunnen schuiven enz.  

 

 

 
 

Podologische/zooltjes voor Hallux/valgus limitus e/o 
rigidus  

(scheef groeiende grote teen e/o grote teen die beperkt is in zijn functie) 



 

 

 

 
Klachten bij hallux/valgus  
Bij een hallux/valgus groeit de grote teen scheef naar binnen, waardoor de functie van de grote teen 
vaak beperkt wordt. Door deze scheef groeiende grote teen ontstaat er een gevoelige knobbel aan 
de binnenkant (mediaal) van de voorvoet. Dit kan erg pijnlijk zijn bij het gebruiken van uw dagelijkse 
schoenen. M.a.w. extra brede dagelijkse schoenen is een “must”.  
 
De oorzaak van een hallux/valgus. 
Wat precies de oorzaak is van hallux valgus is onbekend, maar waarschijnlijk ontstaat een hallux 
valgus door meerdere oorzaken. De kans op hallux/valgus wordt vergroot door: afwijkende voeten. 
familiare oorzaak, aangeboren, reumatische, ouder worden en slecht passende modieuze schoenen. 

Behandelplan van de Podoloog. 
Behalve dat extra brede schoenen hulp bieden, kunnen wij podologische/zooltjes ontwikkelen die 
er in eerste instantie er voor zorgen dat de scheef/groei wordt gestopt en gestabiliseerd. Ten tweede 
proberen wij deze pijnlijke knobbel te corrigeren d.m.v. Podologische/zooltjes te vervaardigen. 
Deze podologische/zooltjes worden voorzien van een elementje “spietje” dat geplaatst wordt tussen 
de grote teen en de 2e teen. Indien de scheef groeiende grote teen nog enigsinds mobiel is, zal de 
podoloog ook vaak fysio/manuele therapie adviseren.   
 
 
 

 

 

Podologische/zooltjes voor branderige voeten 

Klachten bij branderige voeten.  



 

 

Branderige voeten ontstaan vaak als gevolg van wrijving in de schoenen. Zeker wanneer u veel 
moet staan en lopen of tijdens het wandelen kunt u hier last van krijgen. 
 

 

De oorzaak van branderige voeten.  
Branderige voeten is het gevolg van afwijkende voeten zoals: plat/voeten, hol/voeten, knik/voeten, 
doorgezakte/voeten, spreid/voeten enz. enz.. Hierdoor ontstaat een verkeerde looppatroon en zullen de 
voeten in de schoenen (te veel) wrijving veroorzaken.   
 
Behandeling van de Podoloog.   
Podologische/zooltjes en goed passende schoenen bieden branderige voeten extra comfort. Deze 
zooltjes zorgen ervoor dat de voeten een optimale drukverdeling krijgen, maar ook de pasvorm van 
de schoenen verbeteren.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Podologische/zooltjes voor diabetische voeten  

Goede zorg voor de voeten is zeer belangrijk voor mensen met reuma of diabetes. 
 



 

 

 

 

Omdat de voeten bij deze aandoening erg kwetsbaar zijn moeten deze extra goed verzorgd worden. 
Naast dat er totaal geen oneffenheden in de schoenen aanwezig mogen zijn, is de pasvorm van de 
dagelijkse schoenen enorm belangrijk. Door deze dagelijkse schoenen te voorzien van 
podologische/zooltjes waarmee de voeten een aangename drukverdeling krijgen en zorgen deze 
zooltjes ook voor een zacht voetbed waardoor er geen drukplekken kunnen ontstaan. Deze speciale 
diabetische/zooltjes zijn een belangrijke basis voor de zorg van u voeten.  

En er moet worden voorkomen dat er géén wondjes of plaatselijke druk plaats vindt. Daarom zullen 
deze diabetische/zooltjes moeten voorzien zijn van het juiste soort materiaal (shore), de juiste 
correctie en/of een drukverdeling. Dit samen zorgt ervoor  en de pasvorm van de dagelijkse 
schoenen optimaal moeten zijn.   

Ontlasten van uw voeten door comfort en ondersteuning  
Een paar diabetische/zooltjes hebben die unieke kwaliteit dat de schokken optimaal worden 
geabsorbeerd en dat uw gewrichten (in de enkel, knie en de voet) worden ontlast. Door een goede 
afwikkeling van de voeten in de schoenen, ontstaat er een betere doorbloeding, minder 
vermoeidheid en wrijving, waardoor uw voeten beter in vorm blijven. 
 
Zorg goed voor uw voeten ! 
Een diabetische/patiënt weet dat het erg belangrijk is dat u goed voor uw voeten moet zorgen. Dat 
weten wij bij Goessens-Podologie-Eijsden ook. Laat daarom z.s.m. een paar diabetische/zooltjes 
aanmeten. Wij zorgen dat deze diabetische/zooltjes snel klaar zijn voor gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dit waren de (luxe) voetbalschoenen in de jaren 50/60 
De tijd dat het eerste elftal van R.K.V.V. Eijsden 1 kampioen werd 

 

 
 

Beetje nostalgie 
 
 

 

 

 

 

 


