
Vacature Podotherapeut met specialisatie/interesse diabetes 

Wij hebben de ambitie om dé Voetenspecialist van Apeldoorn te worden. Om deze droom te 
verwezenlijken zijn wij op zoek naar een podotherapeut voor 32-40 uur per week, met 
interesse/specialisatie in diabetische voet. 

Wat ga je doen? 

 Onderzoek, inclusief bepalen zorgprofielen DM-patiënten 
 Loopanalyse met RS-scan en video 
 Modelleren van podotherapeutische zolen met 3D CadCam systeem 
 Verslaglegging van onderzoek en behandelplan 
 Voorlichting geven aan patiënten 
 Vervaardigen van nagelbeugels, ortheses, vilttherapie, zolen, FITS 
 Voetbehandelingen bij risicopatiënten 

Wat verwachten we van jou? 

 Gediplomeerd podotherapeut met interesse/specialisatie in diabetes 
 Hoge werkstandaards 
 Initiatiefrijk en zelfstandig werkend, je houdt van aanpakken 
 Sociaal en meedenkend 
 Meer mensgericht dan klachtgericht 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Jaarcontract van 32-40 uur, met mogelijkheid tot verlenging. 
 Salaris conform CAO Ziekenhuis, functieschaal 55 
 Betaling lidmaatschap NVvP 
 Opleidingsjaarbudget 
 Vakantiedagen per jaar afhankelijk van aantal uren 
 Persoonlijke coaching on the job 
 Inspiratie van enthousiaste collega’s en studenten 

Wat hebben we je te bieden? 

 Nieuwe, frisse behandelruimten waarin je professioneel kunt werken. 
 Agendabeheer door secretaresse. 
 Geavanceerde apparatuur waarmee je jezelf kan ontwikkelen in de ganganalyse, ontwerpen 

van de zolen met 3D CadCam systeem, echo-apparaat en in de nabije toekomst 
videoganganalyse met markers. 

 Ondersteuning in de specialisatie tot diabetespodotherapeut 
 Een omgeving met veel verschillende disciplines zoals fysiotherapeuten, 

sportfysiotherapeuten, huidtherapeuten, orthopedisch schoenmakers, diëtisten, 
oefentherapeuten, pedicures, orthopeden etc. 

 Inbreng in het verder vormgeven van ons Paramedisch Voetencentrum 
 Het mee-ontwikkelen van een diabetisch polikliniek in ons centrum in samenwerking met 

diabetes kaderarts, vaatchirurg en diabetes verpleegkundigen 
 Contacten leggen en onderhouden met de hiervoor belangrijke disciplines zoals diabetisch 

verpleegkundige, pedicures, huisartsen, vaatchirurgen. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Mariël Derks of Mariëlle Smit 

 mariel@voetencentrumapeldoorn.nl   
 marielle@voetencentrumapeldoorn.nl  


