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KP/ADAP geaccrediteerde trainingen

Online en op locatie mogelijk 

Live en interactief

Alles over voeten

11 korte trainingen en 3 Masterclasses

Met praktisch toepasbare tips en veel beeldmateriaal

Inclusief naslagwerk en voorbeeld verwijsbrieven

• Verdiepende trainingen over de voet met alle behandelingen
• Gevarieerd dagprogramma met kleine groep
• Met uitgebreid naslagwerk en voorbeeldbrieven
• Live en interactief
• Online, op locatie mogelijk voor bedrijven

Masterclasses

Masterclass Achtervoetklachten
KP/ADAP: 7 PUNTEN

Herken lastige pijnklachten 

Waardering 8,4Toepasbaarheid in de praktijk 97%

Van subtalaire artrose tot peroneuspeesklachten en artrose in de lijn van Lisfranc. En 
nog belangrijker: voorkom een platte, pijnlijke verworven platvoet. De cases komen 
rechtstreeks uit de praktijk en zorgen voor een fijne kapstok voor tips over onderzoek 
en de behandeling. Ook kan je je eigen casus insturen om over te sparren.

“Interessante training met 
toepasbare testen, zoals de 

Coleman Blocktest”

Masterclass Enkelklachten
KP/ADAP: 6 PUNTEN

Herkenning voorkomt onnodige controles

Waardering 8,7Toepasbaarheid in de praktijk 100%

Van inversietraumata en enkelfracturen tot een osteochondraal defect van de talus, 
anterieur impingement en syndesmoseletsel. Herkenning voorkomt onnodige   
controles. De cases komen rechtstreeks uit de praktijk en zorgen voor een fijne 
kapstok voor tips over onderzoek en de behandeling. Ook kan je je eigen casus 
insturen om over te sparren.“Goede info, rustige benadering 

en uitstraling, luisterend oor en 
een geweldig naslagwerk!”

Masterclass Voorvoetklachten
KP/ADAP: 5,5 PUNTEN

Over hoe je overdruk onderscheidt van gewrichtsafwijkingen

Waardering 8,2Toepasbaarheid in de praktijk 100%

Voorvoetklachten zoals Hallux Abducto Valgus, klauwstand van de tenen, artrose en 
M. Freiberg geven veel pijnklachten. Behandeling kan met zolen, schoenen, een 
teenorthese of operaties. Maar wat pas je wanneer toe? De cases komen rechtstreeks 
uit de praktijk en zorgen voor een fijne kapstok voor tips over onderzoek en de 
behandeling. Ook kan je je eigen casus insturen om over te sparren.“De dag is voorbij gevlogen 

door de afwisselende invulling.”

Mirjam Tuinhout
info@feetforward.nl

06-17222488

Meer informatie nodig of wil je een optimaal 
scholinsprogramma voor jou en/of je medewerkers?

Neem contact op met Mirjam!
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• Met casuïstiek door gastsprekers die hardop denken en klinisch redeneren
• Eenvoudig inloggen
• Van 19:45 – 22:00 uur

Vanuit huis, zonder reistijd en buiten spreekuurtijd kan je nu efficiënt bijblijven 
en geaccrediteerde punten halen. Over voeten en veelvoorkomende ziektes.

Online trainingen

Waardering 8,2

Voeten en HMSN
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Door HMSN verandert de voetvorm én de behandeling

Toepasbaarheid in de praktijk 100%

Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathie (HMSN) veroorzaakt voetklachten 
zoals eelt, struikelen, moeheid, vallen. Ook verandert de voetvorm. Voetstandafwijkingen 
door HMSN, de biomechanische gevolgen, de behandelmogelijkheden met inlays, 
orthopedische schoenen en operaties komen aan bod.“Helder, verrassend, goed 

tijdstip en duur is perfect.”

Waardering 8,0Toepasbaarheid in de praktijk 90%

“Leerzaam, praktisch en 
toepasbaar.”

Kindervoeten en het Syndroom van Down
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Lopen stimuleert de ontwikkeling
Kinderen met het Syndroom van Down (SD) hebben veelal een korte, brede voet. Ook 
komen er pijnklachten voor, net als niet meer willen of kunnen lopen. Extra steun en 
stabiliteit van zolen en schoenen verbetert het looppatroon. Hierdoor krijgen kinderen 
een hogere kwaliteit van bewegen; enorm belangrijk voor zelfstandig functioneren. 

Waardering 8,1Toepasbaarheid in de praktijk 97%

“Heel fijn om in korte tijd weer 
zoveel te weten en op te frissen.”

Voeten en knie-artrose: behandeling en biomechanica
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Ook jouw patiënten met voetklachten hebben knie-artrose
Knie-artrose én een Totale Knie Prothese (TKP) hebben biomechanische 
consequenties voor het lopen. Herkenning van pijn kan zelfs levensreddend zijn. De 
behandeling van standafwijkingen van de knie is controversieel: gaat het om minder 
pijn nú, of om een biomechanisch optimale stand ter voorkoming van knie-artrose?

KP/ADAP: 2 PUNTEN

Waardering 8,3

Voeten en Reumatoïde Artritis 
Gewrichtsontstekingen door RA en voorvoetafwijkingen

Toepasbaarheid in de praktijk 89%

“Meer kennis waardoor ik 
mijn patiënten beter kan 

adviseren/helpen.”

Voorvoetpijn en voetstandafwijkingen zijn het gevolg van RA. Deze training geeft een 
kijkje in de spreekkamer van de orthopedisch chirurg die hardop denkt en klinisch 
redeneert. Het geeft een overzicht van welke behandeling wanneer het meeste zin 
heeft: van zolen tot orthopedische schoenen en voetoperaties.

Waardering 8,4Toepasbaarheid in de praktijk 100%“Veel informatie die ik zeker ga 
gebruiken tijdens mijn werk.”

KP/ADAP: 2 PUNTEN
Voeten en Voorste Kruisband-rupturen
Over je toegevoegde waarde na een Voorste Kruisband-ruptuur
Als voetexpert kan je een waardevolle bijdrage leveren tijdens het lange 
VKB-revalidatietraject van sporters. Eén van de doelen ligt namelijk op het corrigeren 
van de dynamische knievalgus, waaraan zolen een bijdrage kunnen leveren.

Waardering 7,9Toepasbaarheid in de praktijk 95%

“Mooie training met veel 
casuïstiek vanuit de praktijk.”

Voeten en neuropathische ulcera
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Over de behandeling en dagelijkse dilemma’s van patiënt én behandelaar
Preventieve voetcontroles bij DM-patiënten zijn gemeengoed, echter niet iedereen 
werkt in de tweede lijn. Via casuïstiek uit een diabetisch voetenteam krijg je praktisch 
inzicht in de lange behandeling van ulcera, de hulpmiddelen zoals orthopedische 
schoenen en zolen en de coping van de patiënt.
Minder geschikt voor DM-podotherapeuten.

Waardering 8,0Toepasbaarheid in de praktijk 98%

“Erg informatief, leerzaam, 
makkelijk te volgen en niet te 

langdradig.”

KP/ADAP: 2 PUNTEN
Voeten en Charcot-neuro-arthropathie
Casuïstiek over de Charcot-voet geeft je motivatie een boost
De Charcot-voet veroorzaakt dramatische voetvormveranderingen, instabiliteit en zelfs 
pijn. Via een update en casuïstiek passeren de langdurige behandeling en gebruik van 
hulpmiddelen de revue. Zoals gips, kokers, orthopedische schoenen. 
Minder geschikt voor DM-podotherapeuten. 

Waardering 8,3

Voeten en CVA
KP/ADAP: 2 PUNTEN

De gevolgen van een CVA voor de voetstand en behandelingen

Toepasbaarheid in de praktijk 97%

Een CVA kan ook gevolgen hebben voor de voetstand: een spitsstand en/of een 
valgus- of varusstandafwijking. De behandelingen zoals een EVO, een 
schoenvoorziening en operaties worden op een rijtje gezet. Blijf alert bij deze voeten, 
want door het CVA kunnen deze voeten blijvend veranderen.“Inhoudelijk goede training, met 

praktische adviezen.”

Voeten en fibromyalgie
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Zorg voor comfortabel lopen, en beperk het aantal aanpassingen
Mensen met fibromyalgie hebben veel pijn, ook voetpijn. Soms verminderen deze 
pijnklachten met zolen, maar soms ook niet. Deze training gaat in op chronische pijn, 
en over wat je juist wel of beter niet kan doen in de praktijk bij patiënten met 
fibromyalgie. 

Waardering 8,2Toepasbaarheid in de praktijk 97%

“Zeer toepasbaar in mijn 
spreekuur. Breder kijken maakt 

het werk leuker.”

Voeten en lage rugklachten
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Onderscheid pluis van niet-pluis en de rol van de mindset
Rugklachten zijn soms zo heftig dat er iets aan de hand móet zijn. Maar is dat ook zo? 
En: is er een relatie tot voeten? Deze training gaat over het onderscheid tussen pluis 
en niet-pluis, en wat je wel óf juist niet kunt doen.

Waardering 7,1Toepasbaarheid in de praktijk 94%“Maakt mij een betere 
behandelaar.”

Waardering 7,9

Voeten en jicht, RA, artrose en M Bechterew
KP/ADAP: 2 PUNTEN

Voor snelle herkenning én meer succes van je behandeling

Toepasbaarheid in de praktijk 100%

“Leuke, heldere, luchtige 
scholing!”

De reumatoloog denkt hardop en neemt je mee in de typische eerste tekenen van 
reumatische ziektes aan de voet. Je leert hoe je deze kan herkennen tijdens 
anamnese en onderzoek. Het resultaat: minder pijn én meer succes van jouw 
therapieën zoals zolen en schoenen.
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