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Voorwoord

De opleiding Podoposturale therapie 
(voet-houdingstherapie) is toegevoegd 
aan het aanbod van de Academie voor 
Podologie. Vandaar deze brochure die 
onder een grote groep professionals in de 
bewegingszorg bekendheid geeft aan deze 
mooie behandelwijze en haar opleiding.

Deze brochure geeft onder meer antwoord 
op de vragen:
•	 Wat is podoposturale therapie?
•	 Wat is een podoposturaal therapeut?
•	 Welke opleiding leidt op tot 
•	 podoposturaal therapeut en hoe is deze 

georganiseerd?
•	 Welke toekomstverwachting is er voor 

de podoposturaal therapeut?

Wij wijzen graag op enerzijds de 
mogelijkheden van interdisciplinaire 
samenwerking en anderzijds de kansen die u 
creëert door u in te schrijven voor de 
opleiding tot podoposturaal therapeut. 
Deze opleiding is door diverse 
beroepsorganisaties, waaronder het KNGF, 
geaccrediteerd; andere accreditaties 
worden aangevraagd. 

De AvP geeft vaste grond onder uw voeten.

David Nooitgedagt.
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4 …geeft vaste grond onder uw voeten.

Wie zijn wij?

Kennisinstelling voet en houding
De AvP heeft als kennisinstelling een centrale 
plek in de wereld  van paramedische voetzorg. 
Zij heeft de positie en bevoegdheid om de 
dagelijkse praktijk en ervaringen van experts 
te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk 
en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en 
stimuleren. Onderzoek ten behoeve van evidence 
based practice speelt daarbij een belangrijke rol. 

Studenten concentreren zich niet alleen 
op vakkennis. Zij ontwikkelen ook een 
onderzoekende, oplossingsgerichte houding. 
Studenten worden hierin vanzelfsprekend 
ondersteund door hun docenten.

De docenten van de AvP zijn professionals 
die hun sporen verdiend hebben door hun 
bijdragen aan onderzoek en kennisvermeerdering 
in de podologie. Zij staan met twee benen 
in de dagelijkse praktijk van podologie en 
podoposturale therapie en in de wereld van 
onderwijs en wetenschap. Naast het wekelijkse 
overleg besteedt het docententeam minimaal  
twee keer per jaar een dag samen ten behoeve 
van de kwaliteit van het onderwijs en de 
ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. 

Als kennispartner onderhoudt de AvP 
een groeiend netwerk met andere 
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden, 
patiëntenverenigingen en brancheorganisaties.

Deeltijdopleiding
De Academie voor Podologie is ontstaan vanuit 
de behoefte aan deeltijdopleidingen voor 
werkende professionals in de zorg. Zo ontstonden 
de volgende scholingen: 

•	 opleidingen podologie    
(niveau: mbo t/m hbo)

•	 opleiding podoposturaal therapeut  
(niveau: post-hbo)

•	 cursussen sportpodologie    
(niveau: mbo)

•	 bij- en nascholingen voet en houding  
(niveau: mbo t/m post-hbo)

•	 cursus	echografie	van	de	voet	 	 	
(niveau: post-hbo)

Deze scholingen zijn deeltijdopleidingen. 
Afgestemd op werkend Nederland dat meer wil. 
Daarom worden de opleidingen gefaseerd in 
delen aangeboden in een combinatie van online 
onderwijs en contactonderwijs (blended learning).

Voor meer informatie over ons scholingsaanbod 
gaat u naar onze website: www.avp-info.nl. 

De Academie voor Podologie (AvP) is een kennisinstelling met als specialisme de voet, en houding 
in relatie tot de voet. De AvP organiseert de beroepsopleiding tot registerpodoloog, de post-hbo 
opleiding tot podoposturaal therapeut, cursussen sportpodologie en een reeks bij- en nascholingen 
in verband met podologie (voetkunde).

Vragen?
Bel ons secretariaat
0522 - 237600
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Wat is podoposturale therapie?

Podoposturale therapie pakt waar mogelijk de oorzaak van houdingsklachten aan. Deze therapie biedt 
beroepsbeoefenaren in de zorg die het houding- en bewegingsapparaat  centraal stellen (met name 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck/Cesar, podotherapeuten en registerpodologen) de 
mogelijkheid extra voldoening (en inkomsten) uit hun werk te halen. 

Cliënten met zowel chronische als acute voetklachten, knieklachten, bekkenklachten, rugklachten, en 
nekklachten kunnen daadwerkelijk geholpen zijn wanneer de oorzaak, namelijk een dysbalans in de 
houding- en bewegingsketen, wordt opgelost. 

Voet- houdingstherapie
Podoposturale therapie is een therapie die gebruik 
maakt van de nauwe relatie die er bestaat tussen, 
zoals de naam al zegt, de voet (podo) en de 
houding (postuur). De grondlegger van deze 
therapie is de Franse neuroloog dr. Bourdiol. 

Bourdiol heeft onder andere de relatie gelegd 
tussen de verschillende voettypen en de daarbij 
behorende houdingen. Bij een pes planovalgus 
bijvoorbeeld staat de calcaneus in valgus, de 
tibia zal de calcaneus volgen en komt dus in 
endorotatie, het femur volgt ook in endorotatie 
en het gevolg daarvan is een anteversie van het 
bekken, etc. 

  Verandering van houding
Een gewenste verandering van de houding 
begint in de podoposturale therapie bij de 
voet. Zoolelementen van geringe dikte (1 tot 3 
mm) op dunne inlays werken neurofysiologisch, 
via de proprioceptie. Door prikkeling van de 
propriosensoren worden spierketens geactiveerd 
of geremd, hierdoor treedt onbewust een 
houdingsverandering op die meetbaar en 
reproduceerbaar is. 

Veranderingen in de houding blijken uit het 
actieve bewegingsonderzoek, maar kunnen 
ook vastgesteld worden met behulp van 
een oppervlakte EMG-meting of met een 
balansmeting. Door het dagelijks gebruik van de 
proprioceptieve zolen zal het lichaam de andere 
stand aannemen. Door de continue prikkeling of 
demping zal er een nieuw evenwicht ontstaan.
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…geeft vaste grond onder uw voeten.

Scholingsprogramma

2-jarige deeltijdopleiding
De totale opleiding duurt twee jaar en is opgedeeld 
in vier delen die bestaan uit overzichtelijke leerblok-
ken.  Elk leerblok bevat een practicum: een praktijk-
les onder begeleiding van een docent. De theorie 
en zelfstudieopdrachten worden via e-learning aan-
geboden. Het portfolio wordt samengesteld door 
de uitwerking van de verschillende opdrachten.

Het is een bijzonder gevarieerde opleiding die leidt 
tot een nieuw beroep en maakt dat u op een heel 
andere wijze gaat kijken naar klachten in relatie tot 
het houding- en bewegingsapparaat.

Aanvang
Elk half jaar (voorjaar en najaar) kan gestart worden 
met deze opleiding. 

Doelgroep
Deze post-hbo scholing is bedoeld voor (para)
medici die een opleiding op ten minste 
hbo-niveau hebben afgerond en die zich 
beroepsmatig bezighouden met houding en 
voeten. Fysiotherapeuten, registerpodologen, 
podotherapeuten, Mensendieck/Cesartherapeuten 
en ergotherapeuten kunnen zonder 
toelatingsassessment starten aan deze opleiding.

Korte inhoud van de opleiding
Het zwaartepunt van deze opleiding is de theorie 
van Bourdiol, met in praktische zin ganganalyse en 
schoenkennis. 

De vakken anatomie, fysiologie en pathologie 
sluiten aan op het niveau van de bekende 
paramedische beroepen. Met het methodisch 
werken, het klinisch redeneren en het gebruik van 
meetinstrumenten wordt de lijn van systematische 
benadering gevolgd zoals bekend bij o.a. de 
fysiotherapie en oefentherapie. 

Op de praktijkdagen wordt zo veel mogelijk ervaring 
opgedaan met anamnese, onderzoek en opstellen 
van behandelplannen. U beoordeelt de houding 
van gastcliënten of medestudenten, u plaatst 
elementen, analyseert het gangbeeld met behulp 
van het softwareprogramma Kinovea, en voert 
EMG- en balansmetingen uit. Uiteraard wordt op 
deze dagen tijd uitgetrokken voor het maken van 
de zolen in een goed ingerichte werkplaats. 

  
  

De opleiding tot podoposturaal therapeut is een deeltijd posthbo-opleiding die verzorgd wordt door de 
Academie voor Podologie. Als vooropleiding wordt een opleiding op hbo-niveau in de gezondheidszorg 
gevraagd. 
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Haal dit katern uit de brocHure

Podoposturaal therapie deel 1                       
Lesgeld                                                                                                                                         € 1.280,00 
Reserveringsbijdrage                                                                                                € 92,00
Lesmap                                                                                                                                                     € 44,00 
Zoolvervaardigingsmateriaal                                                                    € 15,00 
Tentamen- en examengelden                                                              € 147,50
totale scholingsgelden                                                                               € 1.578,50
  

Podoposturaal therapeut deel 2
Lesgeld                                                                                                                                         € 1.280,00 
Reserveringsbijdrage                                                                                                € 92,00
Lesmap                                                                                                                                                     € 44,00 
Zoolvervaardigingsmateriaal                                                                    € 15,00 
Tentamen- en examengelden                                                              € 147,50
totale scholingsgelden                                                                               € 1.578,50

Podoposturaal therapeut deel 3
Lesgeld                                                                                                                                         € 1.280,00 
Reserveringsbijdrage                                                                                                € 92,00
Lesmap                                                                                                                                                     € 44,00 
Zoolvervaardigingsmateriaal                                                                    € 15,00 
Tentamen- en examengelden                                                              € 147,50
totale scholingsgelden                                                                               € 1.578,50

Podoposturaal therapeut deel 4
Lesgeld                                                                                                                                         € 1.280,00 
Reserveringsbijdrage                                                                                                € 92,00
Lesmap                                                                                                                                                     € 44,00 
Zoolvervaardigingsmateriaal                                                                    € 15,00 
Tentamen- en examengelden                                                              € 147,50
totale scholingsgelden                                                                               € 1.578,50

Scholingsgelden 2012

Genoemde bedragen zijn inclusief toegang tot e-learning en online kennisbank, exclusief btw. Betaling is per deel: ineens of in vier maandelijkse termijnen van € 404,63 (incl. € 10,00 
incassokosten per termijn). Voor overige studiebenodigdheden verwijzen wij u naar de informatie op onze website.

infomiddag opleiding Podoposturale therapie 3 september 2012

Programma
13.00 uur: Ontvangst met koffie
13.30 uur: Presentatie AvP
De ins en outs over het volgen van de opleiding podoposturale 
therapie aan de Academie voor Podologie.

14.00 uur: demonstraties 
Gelegenheid tot vragen stellen en praktijkmaterialen bezichtigen. 

14.30 uur: rondleiding 

15.30 uur: Presentatie Stichting looP
De ins en outs  over de beroepsorganisatie voor de podologie
 

locatie
Dutch HealthTec Academy 
St. Laurensdreef 22 - 3565 AK Utrecht 
T 030 - 630 35 55

Meld u aan
Graag willen we weten of u komt. Wij kunnen ons dan goed voor-
bereiden en u bij wijzigingen informeren. Aanmelden kan op de 
volgende manieren:
• op onze website: www.avp-info.nl
• per telefoon: (0522) 23 76 00
• per fax: (0522) 23 76 01
• per e-mail info@avp-info.nl
• middels onderstaande antwoordkaart (portovrij)

Het volgen van een deeltijdopleiding aan de academie voor Podologie is leuk en podoposturaal therapeut is een veelzijdig  en  
boeiend paramedisch beroep met toekomst. toch is het belangrijk te weten of het beroep en de opleiding bij u passen. daarom 
willen wij u zo goed mogelijk informeren. 

Op maandag 3 september zet de Academie voor Podologie haar deuren open voor iedereen die overweegt om één van haar opleidingen 
te gaan volgen. Bent u op zoek naar een opleiding, kom dan vrijblijvend langs voor meer informatie. Heeft u zich al ingeschreven, dan bent 
u natuurlijk eveneens van harte welkom om even persoonlijk kennis te maken en uw vragen te stellen.

antwoordkaart informatiemiddag 
opleiding Podoposturale therapie 3 september 2012

                            
                                   
                                          Ja, ik kom graag met .… personen

                           
Naam:                                                                                                                     
       
Bedrijf/organisatie:                                                                                                 
       
Adres:                                                                                                                    
         
Plaats:                                                                                                                   
        
Telefoon:                                                                                                                        
       
E-mail:                                                                                                                   
        

academie voor Podologie

antwoordnummer 2015

8000 Vb ZWolle

Een 
postzegel 

is niet 
nodig

Podologie
Academie

voor



Polisvoorwaarden annuleringsverzekering academie voor Podologie

Conform de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de Academie voor Podologie is annulering na aanvang van een scholing door 
de student en/of opdrachtgever niet mogelijk. Ten einde de geldelijke nadelen van een gedwongen annulering te beperken, biedt de 
Academie voor Podologie haar opdrachtgevers bij meerdaagse scholingen een annuleringsverzekering aan. Tegen betaling van een 
jaarlijks per 1 januari te bepalen premie is de opdrachtgever bij onderstaande voorwaarden verzekerd voor alle scholingsgelden.
De voorwaarden voor deze verzekering worden hieronder weergegeven.

Voorwaarden annuleringsverzekering:

• De verzekering dient gelijktijdig met de inschrijving van de desbetreffende scholing te worden afgesloten. Dit kan d.m.v. het 
aankruisen van het betreffende vak op het inschrijvingsformulier. Indien op het inschrijvingsformulier geen keuze wordt aange-
geven, zal de Academie voor Podologie u automatisch uitsluiten voor deze verzekering.

• De verzekering is van toepassing op de student en scholing(en) zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
• In de bevestiging van de deelname zal worden vermeld of de verzekering is afgesloten. De Academie voor Podologie verstrekt 

geen aparte polis.
• De premie bedraagt 4% van het scholingsgeld en wordt tegelijk met de scholingsgelden gefactureerd. Bij niet tijdige betaling 

van de premie kunnen opdrachtgevers geen aanspraak maken op deze verzekering en blijven de volledige scholingsgelden 
verschuldigd. De betalingsvoorwaarden (art. 5) van de Academie voor Podologie zijn hierop van toepassing.

• Annulering van de scholing dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende 
poststuk ligt geheel bij de verzender. Wij raden dan ook aan om een schriftelijke annulering altijd aangetekend verzenden.

• Indien een scholing geannuleerd wordt in het kader van deze verzekering vervallen de standaard annuleringsvoorwaarden van 
de Academie voor Podologie (zie art. 7 en 7.1 van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden).

• Indien de Academie voor Podologie gedwongen is een scholing te annuleren, worden alle scholingsgelden en de verzekering-
spremies die voor de desbetreffende scholing zijn betaald, geretourneerd.

• De annuleringsverzekering zelf kan niet geannuleerd worden.

Voorwaarden waaronder tot retournering van de scholingsgelden wordt overgegaan:

• In verband met een Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: a. verzekerde, b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 
2e graad, alsmede zijn huisgenoten, voorzover er sprake is van, resp. reële kans bestaat op direct levensgevaar. De opdracht-
gever en/of de student kan dit aantonen middels een (kopie van) medische verklaring welke overlegd dient te worden;

• Na boeking van de scholing geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aange-
toond en/of complicaties bij zwangerschap van de verzekerde,

• De opdrachtgever en/of student kan ontheven worden van de betalingsverplichting indien de opdrachtgever en/of student, mid-
dels een bankverklaring, aan kan tonen niet in staat te zijn de financiële verplichting na te komen. In dit geval zal opdrachtgever 
en/of student met onmiddellijke ingang stoppen met desbetreffende scholing en alle materialen als lesmap etc. aan de Academie 
voor Podologie retourneren.

Definities: Academie voor Podologie: opdrachtnemer. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie het volgen van een 
scholing is overeengekomen. Student: de natuurlijke persoon die feitelijk de scholing volgt. Scholing: ontwikkeling van de kennis, 
vaardigheden en attitudes die iemand nodig heeft om bepaalde taken adequaat uit te voeren. Scholingsgelden: de som van de gelden 
behorende bij de scholing.

Podologie
Academie

voor

annuleringsverzekering educatie
academie voor Podologie

Informatiemiddag
   Maandag 3 september 2012 - Utrecht   
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voor

inschrijfformulier educatie
academie voor Podologie

 
 Bedrijfsnaam                                                                               Studentnummer                                       

 Achternaam                                                                                                   Geslacht          man   vrouw
 
 Voorletters                         Roepnaam                                                                                                                           
 
 Adres                                                                                                                                                                              
  
 Postcode   Woonplaats                                                                                                                           
 
 Telefoonnummer    Telefoonnummer                                                                                                     
 
 E-mail                                                                                                                                                                             
  
 Geboortedatum                                 Geboorteplaats                                                                                                           

4 uur voor aanvang

    Podoposturale therapie – deel 1                              Podoposturale therapie – deel 2

De deelnemer verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de annuleringsverzekering van de Academie voor 
Podologie en wenst hiervan 

    wel           geen      gebruik te maken.

* verplichte opgave van keuze

    Podoposturale therapie – deel 3                             Podoposturale therapie – deel 4

    Betaling volledig bedrag bij aanvang (eventueel via automatische incasso)
    Betaling in termijnen via automatische incasso 
      
Hierbij machtig ik de Academie voor Podologie de opleidingsgelden van rekeningnummer                                                          

t.n.v.                                                                                              te                                                                         te incasseren.

Op alle opleidingen en cursussen zijn onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04085093. De deelnemer verklaart hierbij, dat hij van deze voorwaarden 
kennis heeft genomen, en hiermee akkoord gaat.

Datum                                     Plaats                                                                                                                                                   

Handtekening deelnemer                                                                                                                                                                     
  
   S.v.p. volledig invullen en opsturen of faxen naar:
academie voor Podologie, antwoordnummer 2015,  8000 Vb  ZWolle (porto vrij)
Tel. (0522) 23 76 00  /  Fax (0522) 23 76 01

2     opleiding

3     annuleringsverzekering

4      betalingswijze

5     ondertekening

1     Gegevens deelnemer



inschrijvings- en betalingsvoorwaarden academie voor Podologie
Artikel 1. Definities
Academie voor Podologie: opdrachtnemer. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie het volgen van een scholing is overeengekomen. Student: de natuurlijke persoon 
die feitelijk de scholing volgt. Scholing: ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die iemand nodig heeft om bepaalde taken adequaat uit te voeren. Scholingsgelden: de 
som van de gelden behorende bij de scholing.

Artikel 2. Inschrijving
Inschrijving voor de door de Academie voor Podologie georganiseerde scholingen kan plaatsvinden op de volgende wijzen:
* het opsturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
* het faxen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
* het mailen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Artikel 3. Ontvangst inschrijving
Na ontvangst van het inschrijvingsformulier zal dit door de Academie voor Podologie schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 4. Bevestiging inschrijving
Na aanvaarding van de inschrijving zal deze door de Academie voor Podologie schriftelijk bevestigd worden.
 
Artikel 5. Betaling
1) De Academie voor Podologie zal voor aanvang van de scholing een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.
2) Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient voor aanvang van de eerste scholingsdag plaats te hebben gevonden; doch in ieder geval binnen  
 14 dagen na factuurdatum of in termijnen via automatische incasso. Op het inschrijvingsformulier kan de voorkeur van betalingswijze worden aangegeven.
3) Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd aan de Academie voor  
 Podologie. 
4) Zodra de Academie voor Podologie een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als  
 buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de opdrachtgever. 
5) De scholingsgelden dienen, op straffe van uitsluiting van deelname aan de scholing, vóór aanvang van de scholing door de opdrachtgever zijn voldaan. Bij betaling via  
 automatische incasso dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het saldo toereikend is om te kunnen incasseren. 

Artikel 6. Telefonische reservering
Telefonische reservering voor een scholing is mogelijk. De opdrachtgever dient deze reservering binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen middels het inschrijfformulier. Na deze 
termijn vervalt de reservering automatisch en kan op deze reservering op geen enkele wijze nog aanspraak gemaakt worden. 

Artikel 7. Annulering meerdaagse scholing door opdrachtgever en/of student
Annulering van een scholing door opdrachtgever en/of student is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende poststuk ligt geheel bij de 
verzender.  Wij raden dan ook aan om een schriftelijke annulering altijd aangetekend verzenden. Annuleren is tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande eerste scholingsdag kosteloos. 
De opdrachtgever ontvangt dan een bevestiging van annulering. Bij annulering tot 15 dagen voor de eerste scholingsdag zal 50% van het lesgeld en 100% van de overige scho-
lingsgelden worden gecrediteerd. Bij annulering binnen 15 dagen voor de eerste scholingsdag zijn de volledige scholingsgelden (lesgeld, reserveringsbijdrage en annuleringspremie 
indien van toepassing) verschuldigd en indien van toepassing worden de overige scholingsgelden gecrediteerd. Bij annulering na aanvang van de scholing zijn alle scholingsgelden 
verschuldigd, tenzij een annuleringsverzekering is afgesloten en wordt voldaan aan de voorwaarden van betreffende annuleringsverzekering. 

Artikel 7.1. Annulering eendaagse scholing door opdrachtgever en/of student
Annulering van een scholing door opdrachtgever en/of student is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende poststuk ligt geheel bij de 
verzender.  Wij raden dan ook aan om een schriftelijke annulering altijd aangetekend verzenden. Annuleren is tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande scholingsdag kosteloos. De op-
drachtgever ontvangt dan een bevestiging van annulering. Bij annulering tot 15 dagen voor de scholingsdag zal 50% van het lesgeld en 100% van de overige scholingsgelden worden 
gecrediteerd. Bij annulering binnen 15 dagen voor de scholingsdag zijn de volledige scholingsgelden verschuldigd.  

Artikel 8. Verhindering / ziekmelding student
Indien de student niet aanwezig kan zijn bij een les, dient dit telefonisch of per e-mail gemeld te worden bij het secretariaat van de Academie voor Podologie. De student mag maxi-
maal 20% van de lessen en/of leerblokken afwezig zijn. Indien de student meer dan 20% van de lessen en/of leerblokken afwezig is, wordt de toegang tot het tentamen of examen 
ontzegt.   

Artikel 9. Vervanging van de student
Bij verhindering van de student gedurende de gehele scholing, is vervanging door een andere student mogelijk, mits de vervanger minstens drie werkdagen voor de (eerste) 
scholingsdag, middels het inschrijvingsformulier wordt aangemeld bij de Academie voor Podologie en beschikt over de vereiste vooropleiding(en). Voor deze vervanging is de op-
drachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 10. Annulering door de Academie voor Podologie
De Academie voor Podologie behoudt zich het recht voor de scholing in geval van onvoldoende studenten te annuleren tot drie werkdagen voor de (eerste) scholingsdag. De 
opdrachtgever en/of studenten zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. De Academie voor Podologie zal in dat geval de betaalde scholingsgelden retour-
neren. Indien mogelijk biedt de Academie voor Podologie de student een passend alternatief aan. Indien de student hiervan gebruik wil maken dan zullen de scholingsgelden niet 
worden geretourneerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de scholing, de annulering door de 
opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de 
opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
11.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een 
opdrachtnemer worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens 
diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
11.3 Hoewel bij de samenstelling van de website, de brochures en het cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie 
en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.
11.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot —per gebeurtenis— vijf maal het factuurbedrag voorzover betrekking hebbend op de werkzaamheden 
waarbij zich de schade heeft voorgedaan.

Artikel 12. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Het door opdrachtgever verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de opdrachtnemer
Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten w.b. lesmaterialen, informatie, beeld en geluid, huiswerkopdrachten, documenten of andere geproduceerde beroepsproducten 
blijven te allen tijde of komen te liggen bij opdrachtnemer. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de student verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, 
werkwijzen of andere geestesproducten te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van opnamen in beeld of 
geluid van lesbijeenkomsten of gedeelten daarvan is uitdrukkelijk verboden. Bij elke overtreding van het gestelde in de vorige leden verbeurt de student/opdrachtgever een niet voor 
rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer de volledige schade op de student/opdrachtgever te verhalen. 
Het is opdrachtnemer toegestaan om de in het kader van de scholing geproduceerde beroepsproducten te publiceren, te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 13. Vervanging docent
De Academie voor Podologie behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de scholing belast, te vervangen door andere docenten. 

Artikel 14. Klachten
De opdrachtgever en/of student dient klachten over de uitvoering van de scholing en/of de met de scholing samenhangende administratieve procedures schriftelijk te richten aan de 
Academie voor Podologie, Postbus 754, 8000 AT te Zwolle. Deze zullen vervolgens in behandeling genomen waarna uitsluitend schriftelijk op gedane klacht gereageerd zal worden.

Podologie
Academie

voor

Voorwaarden educatie
academie voor Podologie



Scholingsprogramma 

Deel 1 
Houdingen en voettypes
In dit deel wordt de relatie houding en voet 
behandeld. De veranderingen van houding 
worden mede beoordeeld aan de hand van 
het oppervlakte EMG en de balansmeting. 
Er vindt patiëntbehandeling plaats en u leert 
proprioceptieve zolen te maken. In  dit deel zal door 
een klinisch gezondheidswetenschapper toelichting 
gegeven worden op het vinden en beoordelen van 
wetenschappelijke artikelen.

Samengevat:
•	 relatie houding en voet
•	 veranderingen van houding
•	 oppervlakte EMG
•	 balansmeting
•	 patiëntbehandeling
•	 zoolvervaardiging
•	 beoordeling wetenschappelijke literatuur

Deel 2 
Ganganalyse en manipulaties
In dit deel vindt beoordeling van het gangbeeld 
plaats; hiertoe wordt gebruik gemaakt van een 
protocol en het softwareprogramma Kinovea. 
Ten behoeve van een goed resultaat van 
proprioceptieve zolen dient de beweeglijkheid van 
de voet optimaal te zijn, daarom is manipulatie een 
belangrijk onderdeel van de opleiding. U volgt een 
patiënt gedurende een langere periode tijdens de 
tweejarige duur van de opleiding. In dit deel vindt 
een stage van vijf dagdelen plaats.

Samengevat:
•	 ganganalyse
•	 protocollering
•	 patiëntbehandeling
•	 manipulaties
•	 scriptieopdracht
•	 stage
•	 zoolvervaardiging 

Deel 3 
De kindervoet en podoposturale 
therapie bij systeemaandoeningen
De patiëntenpopulatie van de podoposturaal 
therapeut kan voor een groot deel bestaan uit 
kinderen. Om deze groep goed te behandelen 
wordt in dit leerblok ruim aandacht geschonken 
aan de ontwikkeling van de kindervoet en -houding. 
Naast manipulaties en het maken van zolen leert u 
wat u kunt met tapetechnieken in het kader van de 
podoposturale behandeling. Reuma en diabetes 
mellitus vragen om eigen behandelrichtlijnen. 

Samengevat:
•	 podoposturale therapie bij kinderen
•	 podoposturale therapie bij reuma
•	 podoposturale therapie bij diabetes
•	 manipulaties
•	 tapen 
•	 zoolvervaardiging

Deel 4 
Het bekken en podoposturale therapie 
voor sporters
De therapieën van dr. Bourdiol vormen een 
combinatietherapie. In dit deel komen de methode 
Marsman, podoposturale therapie voor sporters 
en puntverbindingen aan bod. Dit laatste deel 
van de opleiding bedoeld om alle competenties, 
behorend	bij	het	beroepscompetentieprofiel	van	
de podoposturaal therapeut zelfstandig uit te 
kunnen voeren, op grond van voldoende kennis en 
ervaring. Daarom wordt dit deel  afgesloten met 
een stageperiode van opnieuw vijf dagdelen, en 
het inleveren van de scriptie.

Samengevat:
•	 uitdiepen Bourdiol
•	 methode Marsman
•	 puntverbindingen
•	 podoposturale therapie voor sporters
•	 scriptie inleveren
•	 stage
•	 zoolvervaardiging
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8 …geeft vaste grond onder uw voeten.

Examinering
Elk deel wordt afgesloten met een tentamen. Na 
het vierde deel wordt de opleiding afgesloten 
met een theorie- en praktijkexamen en bij goed 
gevolg ontvangt u het diploma “Podoposturaal 
therapeut”.

Stage
Twee korte stages van ieder vijf dagdelen maken 
deel uit van de opleiding. De momenten van 
stage zijn door de student zelf in te plannen in 
overleg met de stageverlener. 

Accreditatie
Door het Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) is de opleiding 
geaccrediteerd met 350 punten. Stichting LOOP 
accrediteert de opleiding met 12 punten per deel, 
in totaal 48 punten. Accreditatie door andere 
beroepsorganisaties is in aanvraag bij Stichting 
ADAP.

Meer informatie en inschrijving 

Ga voor aanvullende en actuele informatie naar 
de website van de Academie voor Podologie: 
www.avp-info.nl. 

Informatiemiddag
U leest op onze website ook wanneer de 
eerstvolgende informatiemiddag over de 
opleiding gepland is. Tijdens deze middag 
maakt u kennis met docenten en podoposturaal 
therapeuten die u alles over zowel de opleiding 
als het beroep kunnen vertellen.

Actuele informatie over de kosten en de 
startdatum van de opleiding vindt u eveneens 
op de website.

Vragen?
Bel ons secretariaat
0522 - 237600

Scholingsprogramma 



De podoposturaal therapeut 

Voet- en houdingsonderzoek
Het podoposturale onderzoek is vergelijkbaar 
met het fysiotherapeutisch onderzoek en kent 
een aantal uitbreidingen. Zo begint de inspectie 
altijd bij de voet en is het voetonderzoek een 
standaard onderdeel van het totale onderzoek. 
Daarnaast kan de podoposturaal therapeut 
afhankelijk van de klacht besluiten een 
ganganalyse, schoeninspectie, balansmeting en/
of een oppervlakte EMG-meting uit te voeren.

Na inventarisatie van alle gegevens wordt 
besloten of behandeling met proprioceptieve 
inlays geïndiceerd is. Na plaatsing van de 
elementen, wanneer uit het bewegingsonderzoek 
en de andere metingen blijkt dat de houding 
daardoor positief beïnvloed is, worden de 
elementen in de inlays verwerkt. De eerste 
controle is na ongeveer zes weken.

Eerste lijn
De podoposturaal therapeut werkt in 
de eerstelijnsgezondheidszorg als solist 
in een zelfstandige praktijk of in een 
gezondheidscentrum en hecht waarde aan 
de samenwerking met andere disciplines om 
integrale zorg te kunnen bieden.

De cliënt komt meestal op verwijzing van de arts, 
maar is ook direct toegankelijk, dus behandeling 
zonder verwijzing is mogelijk. 

Een beroep met toekomstperspectief
Het beroep podoposturale therapie is een relatief 
jong beroep, het is in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd. 
Het werken volgens richtlijnen en het 
wetenschappelijk onderzoek naar de methode 
zijn in gang gezet. 

Vanwege diverse trends zoals de toenemende 
vergrijzing, de wens van ouderen om langer 
mobiel te blijven en in het algemeen groeiende 
aandacht voor voeten en houding, is er een 
toenemende vraag naar podoposturaal 
therapeuten. De behandeling wordt door een 
groot aantal ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk 
of geheel vergoed.

Voor paramedische beroepen waarbij het bewegingsapparaat centraal staat, zoals bij fysiotherapie en 
oefentherapie Mensendieck/Cesar, is podoposturale therapie niet slechts een mooie aanvulling, maar 
een belangrijke manier om de oorzaak van houdingsklachten aan te pakken. Immers, mogelijk zijn de 
SI-klachten te verklaren door de valgusstand van de calcaneus en zal de behandeling kunnen bestaan 
uit proprioceptieve zolen in combinatie met oefentherapie.
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Erkenning en kwaliteit

…geeft vaste grond onder uw voeten.

Beroepsorganisatie
De podoposturaal therapeuten vormen 
een jonge beroepsgroep. Om deze voet- 
houdingstherapeuten te ondersteunen 
en hun belangen te behartigen, heeft 
haar brancheorganisatie (het Omni Podo 
Genootschap, OPGen) zich de laatste jaren 
ingezet voor schaalvergroting. Doel daarvan 
is de krachten te kunnen bundelen in het sterk 
ontwikkelende veld van de paramedische 
voetzorg.

OPGen/LOOP 
In het voorjaar van 2012 heeft het OPGen 
gekozen voor een fusie met het Landelijk 

Overkoepelend Orgaan voor 
de Podologie (LOOP) dat de 
belangenbehartiging van 
het OPGen met ingang van 
2013 overneemt. Dit resulteert 
in een levenskrachtige 
ontwikkeling voor een mooi 
beroep met een gegronde 
toekomstverwachting. 

Register podoposturaal therapeuten
Podoposturaal therapeuten die voldoen aan de 
hoge eisen ten aanzien van opleidingsniveau 
en praktijkvoering worden ingeschreven in het 
register voor podoposturaal therapeuten van de 
brancheorganisatie (OPGen/LOOP).

Ten aanzien van het opleidingsniveau stelt het 
register de eis dat podoposturaal therapeuten in 

het bezit zijn van een geldig diploma op hbo-
niveau in de zorg en het diploma podoposturaal 
therapeut. Daarnaast geldt een jaarlijkse na- en 
bijscholingsverplichting.

Ten aanzien van praktijkvoering geldt dat de 
procesbeschrijving van de voet- en houdingszorg 
nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd 
is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde 
zorgdossier van de podoposturaal therapeut. 
Ook in de opleiding tot podoposturaal therapeut 
aan de Academie voor Podologie is deze 
procesbeschrijving verankerd.
De erkenning door het kwaliteitsregister omvat 
tevens de beroepscode en een operationele 
visitatie- en klachtencommissie.

Vergoedingen
De behandeling door een podoposturaal 
therapeut wordt door een groot aantal 
ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk of 
geheel vergoed. De behandeling komt alleen 
in aanmerking voor vergoeding indien de 
podoposturaal therapeut is ingeschreven in het 
hiervoor genoemde register voor podoposturaal 
therapeuten. 
Afhankelijk van de richtlijnen van individuele 
verzekeraars is een verwijzing nodig van de 
huisarts of specialist. De podoposturaal therapeut 
kan hierover informeren.

Wat wordt vergoed?
De meeste verzekeraars vergoeden in de 
aanvullende verzekering:

•	 therapiezolen
•	 steunzolen
•	 podoposturaal onderzoek

Een beroep heeft een beroepsorganisatie nodig die haar belangen op het gebied van communicatie, 
naamsbekendheid, kwaliteitsbewaking, onderwijs, onderzoek, etc. behartigt. Daarmee wordt niet alleen 
de kwaliteit op dit moment, maar ook de toekomst van een beroep veiliggesteld (geborgd).
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Contact

Academie voor Podologie
Postbus 754
8000 AT Zwolle

Telefoon:  0522 – 23 76 00      
Fax:   0522 – 23 76 01
E-Mail:  info@avp-info.nl
Internet:  www.avp-info.nl 

Dutch HealthTec Academy
St. Laurensdreef 20-22
3565 AK Utrecht

Telefoon:          030 - 630 35 55
E-Mail:               info@dhta.nl

Stichting LOOP
Postbus 106
7940 AC  Meppel

Telefoon:  0522 – 24 14 74      
Fax :   0522 – 24 29 18
E-Mail:  info@loop.nl
Internet:  www.loop.nl 

OPGen
Postbus 3064
1801 GB Alkmaar

Telefoon:  06 – 30 73 16 68
Fax:   072 – 520 12 17
E-Mail:  info@omnipodogenootschap.nl 
Internet:  www.omnipodogenootschap.nl  

CEP
Postbus 106
7940 AC  Meppel

E-Mail:  cep@loop.nl
Internet:  www.loop.nl
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illustrator

illustrator

illustrator

Bezoek voor meer informatie 
over ons scholingsprogramma en 
andere informatie onze website 
of neem contact op met de 
Academie voor Podologie. 

Academie voor Podologie
Postbus 754
8000 AT  Zwolle
Telefoon (0522) 23 76 00 
info@avp-info.nl
www.avp-info.nl

Wilt u meer weten over 
onze reguliere opleiding tot 
registerpodoloog of over onze 
cursussen sportpodologie? 
Bezoek dan eveneens onze 
website of neem contact op 
met het secretariaat. 
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