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Voorwoord

De Academie voor Podologie (AvP) verzorgt als 
enige opleider de versnelde éénjarige deeltijd-
opleiding tot registerpodoloog, speciaal voor 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Daarmee 
kunt u na één jaar deeltijd een diploma op hbo-
niveau behalen. 

Als fysiotherapeut die ook registerpodoloog is, 
bent u in staat om iets te doen aan de oorzaak 
van voetklachten en voetgerelateerde houdings-
klachten. Voeten zijn immers het fundament van 
het lichaam. Gezonde voeten zijn daarmee een 
basis voor bewegen en gezond leven. 

 

Fysiotherapeuten die u zijn voorgegaan zijn 
enthousiast over de opleiding. Ze zijn onder de 
indruk van het niveau en van het lesmateriaal. 
Leest u vooral hun verhalen verderop in deze 
brochure en online op onze website. 

Deze brochure geeft u een compleet overzicht 
van de éénjarige deeltijdopleiding tot register-
podoloog, over het beroep van registerpodo-
loog en over ons als onderwijsinstelling.

Roland Koks, directeur
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Roland  Koks

Vragen?
Bel ons secretariaat
030 - 307 5721

in +
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Herkent u zich in deze punten? Dan is de versnel-
de deeltijdopleiding tot registerpodoloog vast 
iets voor u.

De Academie voor Podologie (AvP) is een 
erkende kennisinstelling voor voet en houding. 
Wilt u zich ontwikkelen tot een erkend register-
podoloog, dan bent u bij de AvP aan het juiste 
adres. Deze deeltijdopleiding podologie bestaat 
uit 2 modules van elk een half jaar en wordt 
aangeboden in een combinatie van online onder-
wijs en contactonderwijs (blended learning), 
zodat u deze opleiding kunt combineren met uw 
baan, eigen praktijk of gezin. 

Is podologie iets voor u?

U bent werkzaam als fysiotherapeut (of gelijk-
waardig beroep) en wilt meer weten over de 
voet en voetgerelateerde houdingsklachten. U 
zoekt een opleiding waarmee u een vervolgstap 
in uw carrière zet:

>  U wilt uw kennis over de voet verbreden. 
>  U wilt meer weten over de invloed van de  
    voet op houdingsklachten.
>  U wilt uw behandelmogelijkheden vergroten.
>  U wilt u onderscheiden van uw collega-
    fysiotherapeuten. 
>  U werkt graag met uw handen en u heeft enig 
    technisch inzicht.
>  U bent bereid te investeren in een toekomst 
    met perspectief.
>  U vindt het belangrijk dat u werkt in een goed 
    georganiseerde branche. 

Scholingsaanbod AvP

>  Voetkundig advies
>  Specialisatie kinderschoenen 
>  Podologie (niveau mbo t/m hbo)
>  Sportpodologie (niveau post-hbo)
>  Sportschoenadvies
>  Voetkundig sportadvies
>  Zorgschoeisel – beroepsschoeisel  
>  Bij- en nascholingen

Academie voor Podologie 

kennisinstelling voor 

voet en houding



Kennisinstelling voet en houding
De AvP heeft als kennisinstelling een centrale 
plek in de paramedische voetzorg verworven 
en verzorgt als enige in Nederland de deeltijd-
opleiding tot registerpodoloog. Zij is in staat om 
de dagelijkse praktijk en ervaringen van experts 
te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk 
en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en 
stimuleren. Onze opleiding tot registerpodoloog 
is door Stichting Hoger Onderwijs als zeer goed 
beoordeeld en het slagingspercentage is hoog.

Onze studenten kunnen gedurende hun studie 
gebruiken maken van de online Kennisbank 
Podologie. Een kennisbank waarin u heel veel 
informatie over de voet, en houding gerelateerd 
aan de voet bij elkaar vindt. Duizenden pagina’s 
over anatomie, pathologie, onderzoek en thera-
pie, duizenden afbeeldingen en honderden 
films. 
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Vragen?
Bel ons secretariaat
030 - 307 5721

Docenten
De docenten zijn zelf werkzaam als register-
podoloog en hebben daarnaast een achtergrond 
als fysiotherapeut, podoposturaal therapeut of 
podotherapeut. Ze zijn allemaal gedreven 
professionals die naast hun eigen praktijk een 
bijdrage leveren aan onderzoek en kennis-
vermeerdering in de podologie. Het docenten-
team komt regelmatig samen en besteedt veel 
tijd aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en 
inzichten, zodat de kwaliteit en de actualiteit van 
het onderwijs gewaarborgd zijn. 

“In mijn werk als fysiotherapeut werd het voor mij 

steeds duidelijker dat de voet een beslissende invloed 

kan hebben bij het ontwikkelen van klachten en bless-

ures. Het beoordelen van de voet in relatie tot houding 

en beweging heeft voor mij een wereld geopend in 

het benaderen van patiënten zowel in preventieve als 

curatieve zin. In mijn lessen behandel ik casussen die 

goed aansluiten op de praktijk van de fysiotherapeut.”

Gerard Barsingerhorn, 

registerpodoloog, fysiotherapeut en 

hoofddocent voor dit traject
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Onderwijsvisie 
Leren is effectief bij een goede mix van de drie
componenten: kennis, houding en vaardigheden:

>   De benodigde kennis verwerft u in een over-  
    zichtelijke online leeromgeving, aangevuld 
    met belangrijke literatuur.
>   Vaardigheden leert u tijdens de practica  
    onder begeleiding van deskundige en ervaren  
    docenten. Deze oefent u verder zelfstandig  
    in praktijksituaties met opdrachten uit de 
    online leeromgeving en tijdens stage.
>   Zorg voor mensen vraagt om een professio-
    nele beroepshouding. De kern daarvan is 
    de wil om de beste zorg te leveren, aan-
    sluitend bij de hulpvraag van de patiënt. In 
    dat kader besteedt de opleiding aandacht aan
    communicatie en cliëntbejegening.

Speciaal voor fysiotherapeuten kon de deeltijd-
opleiding tot registerpodoloog teruggebracht 
worden van vier jaar naar één jaar deeltijdonder-
wijs met e-learning en een beperkt aantal 
dagdelen contactonderwijs. In deze versnelde 
deeltijdopleiding is rekening gehouden met 
een standaard EVC (Erkenning van Verworven 
Competenties) bij het beroepsprofiel Algemeen 
fysiotherapeut. Met name op de onderdelen 
anatomie, fysiologie, pathologie, protocollering 
en functieonderzoek kon veel vrijstelling worden 
gegeven.

Via de online leeromgeving verwerkt u aan de hand van toetsen, teksten, 
filmpjes en afbeeldingen de theoretische achtergrond van het vak 
podologie.

“Ik vind het vak van de registerpodoloog een verleng-

stuk van mijn werk als fysiotherapeut. Het brengt mijn 

vak naar een hoger plan, dit specialisme heeft bijzonder 

veel meerwaarde. De combinatie van fysiotherapie en 

podologie is verrijkend. Ik kan de opleiding van harte 

aanbevelen aan andere fysiotherapeuten, door je 

ervaring pak je de stof goed op. Ik ga dit vak in de prak-

tijk waar ik nu werk zeker uitoefenen maar ga mij ook 

richten op sportverenigingen. Voor intensieve sporters is 

naar mijn mening veel winst te halen in het preventief 

werken van de registerpodoloog.”

Erik van Erve, 

oud-student

Studenten
Het enthousiasme onder onze studenten is 
groot. Op onze website en in deze brochure 
vindt u enkele ervaringsverhalen van studenten. 
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Wat is podologie?

Voet- en houdingsklachten 
Een registerpodoloog behandelt patiënten met 
voetklachten, maar ook klachten hoger in het 
bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen 
namelijk ook het resultaat zijn van een voet-
afwijking. Patiënten met deze klachten kunnen 
bij de registerpodoloog terecht voor advies 
en behandeling om klachten te verhelpen of 
te verminderen en (ernstige) complicaties te 
voorkomen. 

De registerpodoloog helpt onder andere bij:
>  voorvoetklachten
>  middenvoetklachten
>  hielklachten
>  klachten door zenuwbeknellingen of irritaties
>  teenafwijkingen
>  voetdeformaties
>  houdingsklachten (enkels, knieën, heup, rug 
    en nek)
>  voet- en houdingsklachten bij kinderen 

Ook bij systeemziekten zoals reuma en diabetes, 
die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetaan-
doeningen, heeft de registerpodoloog een 
belangrijke taak in zowel preventieve als 
curatieve voetzorg. Daarnaast heeft de register-
podoloog specialistische kennis van de kinder-
voet in de groei en van de risico’s die daarbij 
kunnen optreden.

Behandeling
De behandeling door een registerpodoloog 
wordt ook wel podotherapie genoemd. Podo-
therapie = voetbehandeling. Deze wordt ge-
leverd door registerpodologen en podothera-
peuten na anamnese en klinisch onderzoek. 
Een behandeling door een registerpodoloog kan 
bestaan uit:
>  persoonlijk schoenadvies
>  op maat gemaakte therapiezolen
>  individuele aanpassingen van schoenen
>  corrigeren en beschermen van de tenen met  
    siliconen orthesen
>  beschermen en ondersteunen met verband-  
    en tapetechnieken

>  drukplekken verminderen met vilttherapie
>  oefeningen - trainingsadvies

De registerpodoloog werkt samen met andere 
disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire 
benadering, en stelt daarbij de patiënt centraal. 
Schoen en zool behoren een eenheid te vormen 
met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook 
een schoenspecialist. 

De registerpodoloog zoekt vaak de samenwer-
king met de fysiotherapeut, de verandering van 
houding moet begeleid worden door gerichte 
spieroefening. Een fysiotherapeut die beide 
therapieën combineert wordt nog meer specialist 
van het hele houding- en bewegingsapparaat.

Zoolvervaardiging

In het contactonderwijs is in ruime mate aandacht 
voor het leren vervaardigen van therapiezolen 
(CADCAM). In de praktijk kan een register-
podoloog kiezen tussen handmatig vervaardigen 
of computergestuurd uitfrezen (in eigen werk-
plaats, of uitbesteed aan een podolab). Het 
handmatig vervaardigen, corrigeren en aanpas-
sen van de zool blijft een vaardigheid die elke 
registerpodoloog moet beheersen. 

Vooruitzichten 
Zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit van de 
door registerpodologen geleverde voetzorg, een 
registerpodoloog moet dan wel aangesloten zijn 
bij Stichting LOOP en geregistreerd staan in het 
kwaliteitsregister van KABIZ. De vergoedingen 
door zorgverzekeraars zijn goed, de behandeling 
door een registerpodoloog wordt vanuit de aan-
vullende verzekering vergoed. 
Op de website van Stichting LOOP (loop.nl) vindt 
u een vergoedingenoverzicht. 

De registerpodoloog is direct toegankelijk, voor 
sommige zorgverzekeraars is een verwijsbrief wel 
noodzakelijk. Op dit moment is er een tekort aan 
registerpodologen.



Scholingsprogramma

In deze versnelde deeltijdopleiding kon veel 
vrijstelling worden gegeven voor met name 
anatomie, fysiologie, pathologie, functieonder-
zoek, protocollering en verslaglegging. Daarom 
bestaat deze opleiding nu nog uit twee modules 
van elk een half jaar. Het curriculum van de op-
leiding bestrijkt het gehele beroepscompetentie-
profiel van de registerpodoloog. Een practicum 
bestaat uit een dagdeel van drie of vier lesuren, 
meestal vinden twee practica op dezelfde dag 
plaats.

2 modules in 1 jaar

Het traject is verdeeld in twee overzichtelijke 

modules met in elke module practicumdagen 
waar u zich de benodigde beroepsvaardigheden 
eigen maakt. Gedurende de gehele opleiding 
oefent u het vervaardigen van therapiezolen. In 
uw eigen tijd en waar u wilt, volgt u via 
e-learning het zelfstudietraject waarbij u de 
beschikking krijgt over al het materiaal van de 
vierjarige opleiding tot registerpodoloog. U kunt 
zelf bepalen wat voor u van belang is en naar 
behoefte uw eventueel weggezakte kennis van 
vrijgestelde onderwerpen opfrissen. 

De inhoud van elke module wordt hier kort 
weergegeven, raadpleeg onze website voor het 
actuele scholingsoverzicht. 
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Module 1: 
In deze module maakt u eerst kennis met het profiel van 
voetkundig adviseur en de podoloog om vervolgens snel 
de diepte in te gaan in de podologie. 

Aan bod komen: de kenmerken van diverse typen schoei-
sel, voet- en schoeninspecties, uitgebreide anatomie en 
fysiologie van de voet, gerelateerd aan voetafwijkingen 
en -aandoeningen. U verdiept zich in de podologische 
adviezen en behandelingen bij de risicovoet (diabetische 
voet, reumatische voet, geriatrische voet en andere aan-
doeningen). 

Tijdens de practica krijgt u vaardigheden aangeleerd 
voor het vervaardigen van individuele therapiezolen en 
siliconen ortheses en het toepassen van tape- en vilt-
technieken.
 
Het vervaardigen van individuele zolen leert u middels de 
CAD-CAM techniek. U leert hoe u digitaal een 
effectieve zool ontwerpt, die in een Podolab machinaal 
wordt gefreesd. Tijdens praktijklessen leert u technieken 
om een machinaal gefreesde zool handmatig af te werken 
en aan te passen.

Tijdens deze module staat een bezoek aan de anato-
mische snijzaal van het academisch ziekenhuis in Utrecht 
op het programma. De module wordt afgesloten met 
tentamens.

Module 2: 
Vanaf deze module is de opleiding geaccrediteerd door 
Stichting Hoger Onderwijs en dus een opleiding op hbo-
niveau.
 
U gaat in op de biomechanica van de onderste extremi-
teiten tijdens het gaan en staan. Het denken vanuit de ge-
hele bewegingsketen staat centraal. Naast de voet worden 
de anatomie en pathologie in verband met de knie, heup, 
rug en nek behandeld. Aan de hand van casuïstiek wordt 
hierbij telkens de vertaalslag gemaakt naar de podolo-
gische behandeling van de pathologische knie, heup, rug 
of nek. U leert voetentraining toepassen als (onderdeel 
van) de podologische behandeling.

Een kindervoet kan niet op dezelfde manier behandeld 
worden als een volwassen voet, zowel de anatomie als 
de functie verschilt van de volwassen voet. Tijdens deze 
module bestudeert u de ontwikkeling van de kindervoet 
en leert u de podologische behandelmogelijkheden bij 
kinderen.

Deze laatste module gaat zeer diep in op de anatomie 
en pathologie met betrekking tot de voet en enkel en de 
behandeling daarvan. Klinische metingen, veel casuïstiek 
en (digitale) zoolvervaardiging maken deel uit van deze 
module. In de casuïstiek worden alle behandelmogelijk-
heden van de podoloog betrokken. Ook deze module 
wordt met tentamens afgesloten.
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“In mijn werk als fysiotherapeut heb ik altijd interesse 

gehad in de invloed van de voet op klachten in de rest 

van het lichaam. Je kunt met podologie net wat extra 

doen, je hoeft minder vaak door te verwijzen. Nu kun 

je zelf aan de hand van de klachten een zool maken 

en deze optimaal aanpassen. De opleiding beviel heel 

goed, hij is praktisch, en heeft een duidelijke structuur.

De docenten zijn heel ervaren, casussen worden vanuit

ervaring in de praktijk behandeld en zijn niet te 

schools.”

Frank Kamsma,

 oud-student 

Beoordeling en examinering
Elke module wordt afgesloten met één of meer 
tentamenonderdelen. Alle tentamens moeten
met een voldoende worden afgerond, een 
herkansing is eventueel mogelijk. Module twee 
wordt tevens met het examen Podologie B 
afgerond. Als u slaagt voor dit examen ontvangt 
u het officiële diploma van Stichting Hoger 
Onderwijs Nederland met registratie in het 
register van de SPHBO (Stichting Hoger 
Beroepsonderwijs Nederland).

In module twee loopt u stage. Vanzelfsprekend 
kunt u beslissen om zelf meer stage-ervaring op 
te doen. 

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor fysiothera-
peuten die in het bezit zijn van het diploma 
Algemeen Fysiotherapeut. Ook oefenthera-
peuten (Mensendieck/Cesar) met een geldig 
diploma komen in aanmerking voor deze oplei-
ding. Andere zorgverleners die in aanmerking 
willen komen voor dit scholingstraject, kunnen 
mogelijk in aanmerking komen voor een EVC-
traject (EVC = Erkenning Verworven Compe-
tenties). Bij dit traject wordt beoordeeld of u 
gezien uw eerdere scholingen en ervaring in 
staat bent aan deze opleiding deel te nemen. 
Kijkt u hiervoor op onze website: 
www.academiepodologie.nl

Aanvang
Elk half jaar, in februari en september, starten 
de modules (onder voorbehoud van voldoende 
inschrijvingen). 

Opleidingslocatie
De lessen volgt u op de opleidingslocatie DHTA 
(Dutch HealthTec Academy) in Utrecht. Een 
goed bereikbare opleidingslocatie met moderne 
technische voorzieningen. De coördinatie van 
uw opleiding vindt plaats vanuit het secretariaat, 
waar u terecht kunt met al uw vragen over de 
organisatie van de opleiding. 

Meer informatie en inschrijving
Ga voor aanvullende informatie naar de website 
van de Academie voor Podologie: 
www.academiepodologie.nl. Hier vindt u ac-
tuele informatie over kosten en opleidingsdata 
en kunt u zich inschrijven. Ook vindt u op onze 
website nog meer verhalen van onze docenten 
en studenten. 

Informatiemiddag
Elk half jaar organiseert de AvP een informatie-
middag. De actuele data vindt u op de website. 
Tijdens de informatiemiddag zijn docenten van 
alle disciplines aanwezig. Zij verzorgen een aan-
tal (gratis) proeflessen, geven een rondleiding 
op de opleidingslocatie en zijn beschikbaar voor 
uw vragen.
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Erkenning hbo-niveau
Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland 
(CPION) heeft de opleiding Podologie B (semes-
ter 6 t/m 8) van de reguliere opleiding tot 
registerpodoloog met positief resultaat getoetst 
en daarmee het hbo-niveau van deze opleiding 
vastgesteld. Deze registeropleiding is daarom 
opgenomen in het landelijk opleidingenregister. 
Het hbo-niveau van de opleiding tot register-
podoloog is door Stichting Hoger Onderwijs 
Nederland (SHO) vastgesteld en de kwaliteit van 
deze opleiding is bijzonder goed bevonden. 

In lijn met de toetsing door de NVAO worden 
registeropleidingen beoordeeld op:
>  doelstelling
>  programma
>  inzet van personeel
>  voorzieningen
>  interne kwaliteitszorg
>  behaalde resultaten

Studenten die de deeltijdopleiding tot regis-
terpodoloog succesvol afronden, ontvangen 
van Stichting Hoger Onderwijs Nederland het 
officiële diploma en worden opgenomen in het 
abituriëntenregister van de SHO. Het register is 
te raadplegen door onder andere verwijzers en 
zorgverzekeraars.  

Erkenning door Stichting LOOP
Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend 
Orgaan voor de Podologie) is de beroepsorgani-
satie voor paramedische beroepsgroepen die 
zich richten op de gezondheid van de voet en 
lichaamshouding in relatie tot de voet. Stichting 
LOOP erkent de opleidingen van AvP. 
Studenten die zijn afgestudeerd als register-
podoloog of voetkundig (sport)adviseur kunnen 
zich bij Stichting LOOP aansluiten.

Stichting LOOP behartigt de belangen van de 
bij haar aangesloten therapeuten, zorgt voor een
overkoepelend kwaliteidsbeleid en is beschik-
baar voor advies en ondersteuning. Namens 
deze zorgverleners is zij een professionele 
gesprekspartner naar overheid en zorg-
verzekeraars. 

Lees meer op de website van Stichting LOOP: 
www.loop.nl



Klachten en geschillen
Wij vinden het belangrijk dat studenten tevreden
zijn over de manier waarop wij contact met hen 
onderhouden en dat de dienstverlening op de 
afgesproken wijze verloopt.

Bij vragen en onduidelijkheden rond de organi-
satie van de opleiding kunt u altijd contact 
opnemen met het secretariaat om een probleem 
via de gebruikelijke communicatiekanalen op te 
lossen. Indien de oplossing niet naar tevreden-
heid is kunt u een officiële klacht indienenbij de 
directie. Mocht deze interne klachtenprocedure 
niet tot een acceptabele oplossing hebben 
geleid, kunt u via de NRTO gebruikmaken van 
een onafhankelijke geschillencommissie. Voor de 
volledige beschrijving van de klachtenregeling 
verwijzen wij graag naar onze website, u vindt 
deze op de pagina: Over AvP
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Vragen?
Bel ons secretariaat
030 - 307 5721

“Ik heb een kleine zelfstandige fysiotherapiepraktijk. Ik 

wil graag zelfstandig blijven werken maar zie ook dat het 

moeilijker wordt om alleen als fysiotherapeut voldoende te 

verdienen. Na het volgen van deze opleiding heb ik een 

functie erbij en kan ik als registerpodoloog mensen breder 

helpen. Daarnaast vind ik het mooi om mijzelf vakinhoudelijk 

te ontwikkelen. Podologie is een waardevolle aanvulling 

op het vak van fysiotherapeut. Ik vond de opleiding ontzet-

tend mooi om te volgen, ik kreeg er energie van! Door het 

werken met e-learning was het goed te combineren met 

mijn werk. Ik was zelfs zo enthousiast dat ik de benodigde 

apparatuur al tijdens de opleiding had aangeschaft.”

Harrie Moerings, oud-student 

Kwaliteitsregister KABIZ
Na het succesvol afronden van de opleiding 
podologie B mag u zich registerpodoloog noe-
men als u bij Stichting LOOP bent aangesloten 
en staat geregistreerd in het register van de 
registerpodoloog bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie 
en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). 
Ten aanzien van het opleidingsniveau stelt het 
kwaliteitsregister de eis dat registerpodologen 
in het bezit zijn van een geldig diploma van 
Stichting Hoger Onderwijs. Daarna geldt een 
jaarlijkse bij- en nascholingsverplichting.
Meer informatie over KABIZ: www.kabiz.nl

Brancheorganisatie NRTO
De AvP is lid van de brancheorganisatie voor 
particuliere trainings- en opleidingsbureaus in 
Nederland. Het lidmaatschap past in het kwalitei-
tsbeleid van de academie. Hiermee sluit de acad-
emie aan bij de algemene voorwaarden van de 
NRTO, zij conformeert zich aan de gedragscode 
en klachtenprocedure van NRTO, en zij is hier-
mee aangesloten bij een onafhankelijke geschil-
lencommissie, De Academie voor Podologie is te 
vinden op de ledenpagina van de NRTO.
Meer informatie over NRTO: www.nrto.nl



Contact

Academie voor Podologie
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht
030 - 307 5721

info@academiepodologie.nl
www.academiepodologie.nl

U
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www.academiepodologie.nl


