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 UN 

TYPISCH 
FEETFORWARD 

Voetexpert, voor Een Leven 
Lang Lopen. 

- Onafhankelijk 
- helicopterview 
- expertise 
- laagdrempelig én 
- gedreven. 

WAAROM EEN 
LEVEN LANG 
LOPEN?   

Alleen voeten maken contact 
met de grond tijdens het 
lopen; voeten zijn daarom 
essentieel. 

LOPEN IS EEN 
NATUURLIJK 
MEDICIJN 

Bij behandeling en preventie 
van chronische ziektes. 
Onmisbaar bij ‘Positieve 
Gezondheid’. 

MIRJAM TUINHOUT 
VOETEXPERT 

VOOR EEN LEVEN LANG LOPEN 

EEN LEVEN LANG LOPEN 

FEETFORWARD • 2014 – HEDEN 
 
 Adviseur voor topkwaliteit voet- en loopzorg 
 Trainer Masterclass Enkelklachten: info, testen en tips ter 

vermindering van pijn bij enkelklachten. Voor (para)medici. 
 Auteur & spreker: Voor een praktische, inspirerende en 

verdiepende bijdrage aan uw congres of vakblad. Check het 
overzicht met 35+ gepubliceerde artikelen voor een indruk van 
de diversiteit. 

 Consultancy bij projecten zoals professionalisering, business 
development en marketing. 

 Carrière coaching voor meer uitdaging en behoud van uw 
personeel 

 Telefonische casusbespreking. Uw bijzondere casus met een 
gerust hart in behandeling.  

FONTYS PARAMEDISCHE HOGESCHOOL • 2012 – 2018 
 
 HBO-docent & -onderzoeker, en stagebegeleider 
 Opleidingen Podotherapie, Fysiotherapie en Orthopedische 

Technologie 
 Specialisatie: Orthopedie & Interprofessionele Samenwerking 

SINT MAARTENSKLINIEK • 2003 – 2012 
 
 Eerste Master Physician Assistant Voet- en Enkelorthopedie 
 Expert in conservatieve behandeling van voet- en enkelklachten 
 Poliklinische diagnostiek en behandeling van voet- en 

enkelklachten 
 Ontwikkelen en implementeren van protocollen 

LA CROIX PODOTHERAPIE • 1998 – 2001 
 
 All-round podotherapeut 
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EXPERTISE 
Helicopterview op alle 
(para)medische 
behandelingen van 
voetklachten 
 
Praktische vertaling van de 
wetenschap 
 
De brug tussen 1e en 2e lijns 
kennis 

METEN=WETEN 

35+ gepubliceerde artikelen 
 
Waardering van Masterclass 
Enkelklachten: 8,8/10 
 
1230+ volgers op LinkedIn 
 
500+ lezers 2-maandelijkse 
tips en info 

PRACTISE WHAT I 
PREACH  

Bootcamp 
Hardlopen 
Tuinieren 

RELEVANTE OPLEIDINGEN & TRAININGEN 

ONLINE MARKETING • 2019 • AARTJAN VAN ERKEL 
ADVANCED COURSES DUTCH FOOT AND ANKLE SOCIETY • 
2016 • 2017 • 2018 • 2019  • DFAS 
MASTER PHYSICIAN ASSISTANT ORTHOPEDIE • 2003-2006 • 
HAN & UMCN 
PODOTHERAPEUT • 1995-1998 • FONTYS PARAMEDISCHE 
HOGESCHOOL 

QUOTES  

‘’Mirjam is één van de meeste bevlogen en ondernemende 
professionals die ik ken. In haar werk staat maatschappelijke 
meerwaarde centraal.’’ 
Thom Rutten, adjunct-directeur Fontys Paramedische Hogeschool 
 
‘’Veel kennis en praktijkervaring. Goede mix tussen praktijk en 
theorie.’’ 
‘’Zeer leerzaam, informatief, laagdrempelig en ook nog gezellig’’.  
2 deelnemers Masterclass Enkelorthopedie FeetForward 
 
“Mirjam heeft een brede invalshoek, veel kennis en heeft het 
vermogen dit te delen met eerste en tweede lijns voetzorgverleners, 
waardoor de patiëntenzorg over de hele linie beter wordt. Hulde!” 
Mw. K. Veenstra, orthopedisch chirurg Sint Maartenskliniek, 
Nijmegen. 

 


