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MIRJAM TUINHOUT:
“EEN LEVEN LANG 
LEREN, EEN LEVEN 
LANG LOPEN”

Voetexpert Mirjam Tuinhout is de nieuwe 
medewerker van VoetVak+. Als trainer en 
adviseur voor behandelaren van voetklachten 
heeft zij een schat aan ervaring opgedaan, 
die zij met onze lezers gaat delen.

Interview
tekst en foto’s: Petra Teunissen



 

Op de site van haar bedrijf Feet Forward vertelt expert 
Mirjam Tuinhout: ‘’Veel mensen kampen met langdurige 
voetklachten. Door ‘alleen maar’ een voetprobleem stond 
iemands leven op z’n kop. Ik besefte tijdens mijn werk als 
MPA Voet- en enkelorthopedie: voeten zijn noodzakelijk voor 
zelfstandigheid en beweging. Daarom is een Leven Lang 
Lopen mijn missie.”
 
IK WIL GRAAG DINGEN SNAPPEN
De rode draad in Mirjams leven is haar nieuwsgierigheid. 
Aan de universiteit van Wageningen verdiepte ze zich in 
voeding en gezondheid: “Mijn voornaamste interesse 
gaat uit naar gezondheid. Toch bleef de studie me een 
beetje te abstract en daarom ben ik in 1995 in Eindhoven 
Podotherapie gaan studeren. In mijn laatste jaar bestudeerde 
ik nagelchirurgie in een Engels ziekenhuis. Daar heb ik 
veel geleerd, vooral over ingroeiende nagels. Na mijn 
diplomering heb ik drie jaar als podotherapeut gewerkt 
in een fijne praktijk waar ik veel ervaring opdeed. Direct 
na mijn afstuderen werd ik gevraagd om als docent te 
gaan werken op de opleiding Podotherapie. Ook deed 
ik onderzoek, onder andere met Margreet van Putten. 
Heerlijk, ik wil graag dingen snappen. Wat ik heel mooi 
vond in deze periode was de combinatie van theorie en 
praktijk.” Toch bleef Mirjam hongerig naar méér en dat 
vond ze bij de Sint Maartenskliniek, gespecialiseerd in 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ze werd daar 
opgeleid tot eerste physician assistant (PA) in het vakgebied 
voet- en enkelchirurgie. Een physician assistant is een vrij 
nieuwe functie, een medisch zorgprofessional, die op een 
zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt 
van een medisch specialist, in haar geval dr. Louwerens, 
één van de eerste orthopedisch chirurgen gespecialiseerd 
in voet- en enkel orthopedie en grondlegger van deze 
specialisatie in Nederland én Europa. 

‘HET IS DE KUNST OM 
DE MEEST PASSENDE 

BEHANDELING TE KIEZEN’

De meerwaarde van Mirjam Tuinhout ligt in haar grote kennis van het snijvlak 
van conservatief en operatief behandelen van voet- en enkelklachten.
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Interview

Mirjam: “Het eerste half jaar had ik het gevoel dat ik in het 
hol van de leeuw was beland. Als podotherapeut zag ik de 
slechte resultaten van operaties, in de Sint Maartenskliniek 
zag ik dat ook zolen slechte resultaten kunnen geven. 
Hier zag ik de andere kant; operaties kunnen ook een heel 
goed resultaat geven, met tevreden patiënten omdat ze 
geen pijn meer hebben. Goud waard! Ik heb ontzettend 
veel geleerd over bijvoorbeeld röntgenfoto’s en chirurgie. 
Ik deed veel lichamelijk onderzoek en voerde anamneses 
uit. Patiënten kwamen, na een half jaar op de wachtlijst, 
binnen met tassen vol zolen en schoenen. Ze hadden al 
zoveel geprobeerd en hadden nog steeds pijn. Opereren 
leek hen de enige uitkomst, en toch werd maar een 
klein gedeelte geopereerd. Voor het overgrote deel van 
deze mensen met veel voetklachten, waren namelijk 
nog andere mogelijkheden voor minder voetpijn: van 
aanpassingen aan zolen of schoenen tot een verwijzing 
naar de reumatoloog. Voetklachten kunnen namelijk ook 
ontstaan door chronische ziektes, zoals Reumatoïde Artritis. 
Factoren als roodheid en eelt op bijzondere plaatsen 
kunnen daarop duiden. Een operatie is een prima oplossing 
als zolen of (orthopedische) schoenen niet helpen én er een 
duidelijke verklaring is voor de klachten. Zoals slijtage aan 
de grote teen of enkel. Het is dus de kunst om de meest 
passende behandeling te kiezen. Door mijn achtergrond als 
podotherapeut wist ik als geen ander wat er mogelijk was 
op het niet-operatieve gedeelte. Dat werd mijn specialiteit. 
Mijn belangrijkste taak was om te borgen dat de volgende 
stap de patiënt echt vooruit zou helpen. Dat heb ik concreet 
gemaakt door een helder verwijsprotocol te maken met een 
voorschrijfformulier voor de orthopedisch schoenmaker. 
We beschreven precies wat de functie van het schoeisel 
moest zijn. Bijvoorbeeld veel ruimte bij de tenen en een 
stijve zool met afwikkeling voor klauwtenen. Ook gaven we 
heldere instructies mee aan fysiotherapeuten, die minder 
goed thuis zijn in voeten.”

JE WEET NIET WAT JE NIET WEET
Bijna tien jaar bleef Mirjam op de sterk groeiende afdeling 
voet- en enkel orthopedie in de Sint Maartenskliniek. Ze 
leerde daar vooral dat interdisciplinair behandelen altijd 
voordelen biedt. Zo deed ze nazorg van operaties: “Op 
de gipskamer controleerde ik of de voetbotten voldoende 
waren geheeld om ze weer te belasten. Mag de patiënt 
loopgips of nog niet? Gaandeweg leerde ik steeds meer 
kijken naar de héle mens. Wat is de volgende fase in het 
herstel? Blijf je wel genoeg in beweging ondanks het gips? 
Kun je autorijden? Lukt het om voor je kinderen te zorgen? 
Als de voeten zijn aangedaan, zijn alle facetten van het 
leven van de patiënt uit balans.” Mirjam deelde haar kennis 
en ervaring vervolgens als docent-onderzoeker bij Fontys 
Paramedische Hogeschool in Eindhoven: “Onderzoek 
wordt steeds belangrijker in het hbo en ik kon studenten 
goed begeleiden met mijn helicopterview op het vak. 
Je weet niet wat je niet weet. Fontys sloeg een andere 
richting in en omdat ik de focus op de voeten wilde houden, 
begon ik mijn eigen trainingsbureau FeetForward. Ik had 
inmiddels 35 artikelen gepubliceerd waar ik méér mee wilde 
doen. Ik begon met bijscholingen over hallux valgus voor 
podotherapeuten. Mijn plan om ook online trainingen te 
geven heb ik vanwege corona versneld uitgevoerd. Ik begon 
met een training over knieartrose via Zoom en ben gewoon 
aan de slag gegaan met de eerste vijf deelnemers. Inmiddels 
heb ik een breed aanbod masterclasses en online trainingen 
voor podotherapeuten, orthopedisch schoentechnologen 
en pedicures, dat geaccrediteerd is door diverse 
beroepsorganisaties in de voetzorg. De trainingen voor 
pedicures bied ik ook aan in samenwerking met Pediroda.”

ONLINE TRAININGEN VOOR PEDICURES
De online workshops voor pedicures duren slechts twee 
uur en zijn verbredend en verhelderend. Mirjam: “Een spits-, 
varus- of valgusstand van de voet en enkel kan namelijk 
het gevolg zijn van een CVA. De training is interactief: de 
deelnemers kunnen direct vragen stellen en casussen 
voorleggen. Er zijn ook trainingen over andere medische 
onderwerpen zoals hartfalen en fibromyalgie. Hoe herken 
je deze aandoeningen, wat is de invloed op de voeten? Zo 
kun je alerter zijn in je praktijk en je klanten verder helpen 
met je adviezen.’’ In 2021 had FeetForward al ruim 1000 
deelnemers. De evaluatiecijfers zijn hoog: de gemiddelde 
waardering is 8,1 en het inloggemak 9,0. Het belangrijkste 
is dat 96% van de deelnemers de informatie gaat toepassen 
in de dagelijkse praktijk. Dat is mijn ultieme doel. Zo ben je 
na de online training ‘voeten en artrose van knie en enkel’ 
weer up-to-date over de nieuwste behandelingen en kun 
je een waardevolle rol vervullen als adviseur en motivator 
van klanten met knie- of enkelartrose. Als pedicure ben je 
onmisbaar in het behandelplan van voetklachten. Je hebt 
vaak het eerste contact met de patiënt, krijgt een band en 

‘ALS PEDICURE BEN JE ONMISBAAR 
IN HET BEHANDELPLAN VAN 
VOETKLACHTEN’

Tijdens de online trainingen heeft Mirjam een hele plank met schoenen onder 
handbereik. Die laat ze zien en ze nodigt de deelnemers uit hetzelfde te doen 
voor de camera om schoeisel te testen en te bespreken.

18   |   voetvak



ziet hem of haar iedere zes weken. Dat is zo krachtig, want 
daardoor kun je je adviezen over schoeisel en leefstijl telkens 
weer herhalen. Dat is hard nodig om de motivatie levend te 
houden en de therapietrouw te bevorderen. Want lopen is 
een natuurlijk medicijn bij veelvoorkomende aandoeningen 
zoals knie-artrose, hartproblemen, overgewicht, fibromyalgie 
en zelfs depressieve klachten. Ik geloof erg in het samenspel 
van disciplines. Om dicht bij mezelf te blijven: ik houd 
van bootcampen, maar kon door een ingroeiende nagel 
niet pijnloos rennen en schoppen. De pedicure hielp mij 
en behandelt mij regelmatig ter voorkoming van pijn. Om 
klachten van de achillespees te voorkomen draag ik zolen 
van de podotherapeut. Door de trainingen heb ik pedicures 
beter leren kennen. Ik geniet van de gesprekken en mijn 
intentie is dan ook om de trainingen altijd door te laten gaan, 
ook als er onverhoopt weinig deelnemers zijn. Over en weer 
leren we zo veel van elkaar. Gaandeweg ben ik pedicures 
ook individueel gaan helpen in hun rol als zorgondernemer. 
Hoe kun je je dusdanig onderscheiden van collega’s zonder 
jezelf op de borst te kloppen en uiteindelijk een goed tarief 
voor je diensten kunt vragen? Daar is kennis voor nodig, 
weten wanneer je zelf kan behandelen, of bijvoorbeeld 
podotherapeut of huisarts om advies wilt vragen. En vooral: 
weten hoe je communiceert met andere disciplines. Heldere 
communicatie is zo belangrijk voor het verminderen van de 
pijn van je cliënt én het beste visitekaartje voor je praktijk: 

ze leveren jou waardevolle verwijzingen op en dus nieuwe 
klanten. Pedicures vergeten soms waar ze goed in zijn. Zij 
kunnen iemand van pijn verlossen, weer vrij-uit laten lopen. 
Meestal een leven lang…”

Voor meer informatie: FeetForward | Voor een Leven Lang 
Lopen, www.feetforward.nl, info@feetforward.nl

(Advertentie)

Mirjam staat voor een leven lang leren en een leven lang lopen. In haar 
e-mail nieuwsbrief deelt zij twee keer per maand tips over de behandeling 
van voetklachten. Een abonnement is gratis en je krijgt een e-book als 
welkomstkado: https://www.feetforward.nl/feetforward/ebook/. 

voetvak   |   19

www.pediroda.nl

 

Opleidingsinstituut Pedicure-opleidingen 

en nascholing

Pediroda
Hoofdlocae
Parmenerweg 18
7602 PW Almelo
Tel. 0548 - 545 077
E-mail: info@pediroda.nl

Leslocaties
Zwolle
Weesp
Almelo

Roerdam
Apeldoorn

Zaltbommel

• meer dan 30 jaar ervaring

• gekwalificeerde en deskundige docenten

• branche-erkende diploma’s

• zeer hoge slagingspercentages

• zes leslocaes in Nederland

• theorie via e-learning mogelijk

• klassikaal studeren met persoonlijke begeleiding

• uitgebreid nascholingsprogramma op locae en via webinar

• in diverse domeinen geaccrediteerde cursussen/opleidingen

professioneel
passend

persoonlijk

NNuu  bbiijj  PPeeddiirrooddaa

online cursussen van 

Mirjam Tuinhout

mmeett  SSTTAAPP  ssuubbssiiddiiee

zodat bij toekenning het

dus zelfs helemaal gras is!
volgen van de cursussen 

Via Opleidingsinstuut Pediroda kan nu een 

zestal interessante, in diverse domeinen 

geaccrediteerde cursussen van Mirjam 

Tuinhout worden gevolgd.

Deze cursussen kunnen ook als een 

FeetForward nascholingspakket worden 

geboekt, waarvoor tevens  kan STAP subsidie

worden aangevraagd, 
PROVOET ERKEND 

OPLEIDER


