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Dit jaar zal de tweede grote wereldwijde sensibiliseringscampagne zijn en deze zal voornamelijk in
digitale vorm plaatsvinden via infographics, uitdagingen en online video's op sociale media.
 
Podologie is het beroep van gezondheidswetenschappen dat zich bezighoudt met onderzoek,
preventie, diagnose en behandeling van pathologieën en verwondingen van de voet en bijbehorende
structuren - in relatie tot het lichaam en manifestaties van systeemziekten - door alle geschikte
systemen en technologieën met behulp van gespecialiseerde wetenschappelijke en professionele
kennis. 
Ondanks de variabiliteit van curricula in verschillende landen en verschillen in de vereisten en
officiële kwalificaties die de uitoefening van het beroep van podoloog mogelijk maken, hebben
podologen een aantal specifieke vaardigheden en kennis die directe positieve effecten hebben op
volksgezondheid. Veel onderzoeken op het gebied van de diabetesvoet hebben bijvoorbeeld
aangetoond dat een goed opgeleide podoloog een positief effect heeft op het welzijn van patiënten,
maar ook zeer winstgevend is voor de begrotingen van de sociale zekerheid.
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 Omdat voetenzorg cruciaal is
#Feet Matter 

De Internationale Federatie van
Podologen brengt 

 beroepsverenigingen uit heel Europa
en de rest van de wereld samen om

podologie wereldwijd te bevorderen
door het een stem te geven

Wat doet een podoloog: de voet is een zeer complexe structuur, die problemen kan ontwikkelen die de gezondheid
en het algemene welzijn van de patiënt beïnvloeden. Podologie kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren door
de mobiliteit te bevorderen en te behouden. Bovendien werken podologen met risicopatiënten (posttraumatisch,
diabetisch, ...) in multidisciplinaire en interdisciplinaire teams. Het geheel van kennis en vaardigheden, evenals
kritisch, analytisch en wetenschappelijk denken, maken deel uit van podologische vorming om patiënten een hoog
niveau van zorg en behandeling te bieden.

De International Podiatry Day (IPD) wordt jaarlijks gehouden om de aandacht
van het grote publiek, andere gezondheidsberoepen en
overheidsfunctionarissen te vestigen op gezondheid en podologie, en zal dit
jaar worden gehouden op 8 oktober. IPD richt zich op de impact en gevaren
die voet- en enkelproblemen met zich mee kunnen brengen,
Individuen, gezondheidswerkers en verenigingen van over de hele wereld
nemen deel aan dit wereldwijde evenement. De organisator, de
Internationale Federatie van Podologen (FIP-IFP), is sinds juni een
campagne opgestart om bewustzijn voor de dag te vergroten.



IPD wil met name het beroep van podoloog vieren en meer aandacht vestigen op de negatieve
effecten van het ontbreken of het beperkt erkennen van podologen in de gezondheidszorg. Voor de
Internationale Podologiedag 2019 roept  de internationale podologische gemeenschap  op tot het
opzetten en / of versterken van training op hoog niveau in podologie en de erkenning door meer
landen van de toegevoegde waarde van podologen in de gezondheidszorg. 

De editie van 2018 was een groot succes en werd zeer goed
ontvangen door podologen over de hele wereld. Er is een
groeiende behoefte om de gezondheid van de voet te
verbeteren en podologie te integreren in het
gezondheidszorgsysteem. Tijdens de campagne, die
uitsluitend online wordt gevoerd, worden uitdagingen
gepresenteerd en infographics geplaatst zodat de
wereldwijde gemeenschap de boodschap kan verspreiden.
"De behoefte aan een betere kennis van het beroep
podologie is belangrijk", vertelt Yaswanti Delemarre,
vice-voorzitter van de Belgische Vereniging der
Podologen . "Onze missie is het introduceren van
podologie bij andere zorgverstrekkers en
overheden, zodat alle patiënten beroep kunnen
doen op hoogwaardige voetzorg. "

Over de Belgische Vereniging der Podologen –
Association Belge des Podologues:
De Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) is sinds 1959 een
officiële en representatieve beroepsvereniging die de Belgische podologen
vertegenwoordigt zowel op nationaal als internationaal niveau. 
De beroepsvereniging bestaat uit een Nederlandstalige en Franstalige
vleugel en hecht veel belang aan het bijstaan van de leden bij zowel
private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties.
Daarnaast informeert ze haar leden over ontwikkelingen op gebied van de
podologie en ondersteunt ze de zelfstandige zorgverstrekker via
permanente vorming, bijscholingen en studiedagen. 
 
perscontact : 
Caroline Teugels, Secretaris-generaal BVP-ABP
Secretary-General@podologie.be
 

Meer info: 
www.internationalpodiatry.org ; Twitter : (@IntPodiatryDay en
#IPD), Facebook.com/IntPodiatryDay/ en Instagram
(@IntPodiatryDay)
 
www.podologie.be

Op 2 september had deze post een bereik van meer
dan 16.000 personen.

Wat gebeurt er op 8 oktober?
Op de Internationale Podologiedag willen we een

geweldige buzz creëren rond de podologische
gemeenschap door iedereen te vragen het IPD-

framework op Facebook te gebruiken en een selfie te
maken op het werk, alleen of met collega's.

We zijn zeer tevreden met de resultaten tot nu toe
en hopen dat alle podologen zullen deelnemen aan
International Podiatry Day.

Op 5 augustus had deze post een bereik van meer
dan 10.000 personen


