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Inhoudsopgave
Het kwalificatiedossier kan een verwijzing bevatten naar de volgende (verantwoordings-)informatie. Dit is geen onderdeel van de
kwalificatie-eisen.
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Verantwoordingsinformatie
1. Beroepscompetentieprofielen (bcp)
Het kwalificatiedossier Voetzorg is gebaseerd op de volgende beroepscompetentieprofielen:
§

Beroepscompetentieprofiel Medisch pedicure, 2019 (ProVoet)

§

Beroepscompetentieprofiel Pedicure, 2019 (ProVoet)

2. Examenprofielen
http://kwalificaties.s-bb.nl/Handlers/CohortOutputLibrary.ashx?linkcode=15

3. Arbeidsmarktinformatie
SBB publiceert regelmatig gegevens over kans op werk en kans op stage/leerbaan van alle kwalificaties. Zie daarvoor https://sbb.nl/kans.
Pedicure:
Kans op werk
In het algemeen geldt voor deze opleiding dat de vraag naar recent gediplomeerden groter zal zijn dan het aanbod. De kans op werk
is ruim voldoende.
Kans op stage
Voor studenten 'pedicure' is de kans op stage landelijk gezien ruim voldoende. Het aanbod van stageplaatsen door bedrijven is
enigszins groter dan de vraag naar stageplaatsen door bol-studenten. Er zijn meer dan voldoende stageplaatsen beschikbaar.
Medisch pedicure:
Kans op werk
Voor deze opleiding zijn de aantallen te klein om de kans op werk in de toekomst te kunnen berekenen. Op basis van de huidige
aantallen en de te verwachten ontwikkelingen is de kans op werk bepaald. Naar verwachting zal de vraag naar recent
gediplomeerden groter zijn dan het aanbod. De kans op werk is ruim voldoende.
Kans op stage
Het aanbod van stageplaatsen door bedrijven is enigszins groter dan de vraag naar stageplaatsen door bol-studenten. Er zijn meer
dan voldoende stageplaatsen beschikbaar.

4. Trends en ontwikkelingen
Wetgeving en regelgeving
Tijdens de werkuitvoering heeft de (medisch) pedicure te maken met verschillende wetten en regels. Veranderingen in de wet- en
regelgeving hebben effecten op het werk van de (medisch) pedicure. Daarvan moet de (medisch) pedicure zich bewust zijn en
kennisnemen.
Voorbeelden van deze wetten en regels zijn:
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
De WKKG is gepubliceerd in Staatsblad, Jaargang 2015, nr. 407 en gefaseerd ingevoerd per 1 juli 2016 en 1 januari 2017. De wet
bevat regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg.
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO benoemt de rechten en plichten van zorgvragers die een geneeskundige behandeling krijgen. De wet geldt voor medische
onderzoeken en behandelingen, ook voor alle zorg die daarmee samenhangt.
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (Wet BIG)
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG/Wet bescherming persoonsgegevens).
De eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid, milieu en Arbo worden steeds belangrijker. Europese wetgeving stelt eisen aan
apparatuur of bepaalde stoffen, die gebruikt worden voor de dienstverlening aan cliënten. De (medisch) pedicure zal te maken
krijgen met strengere eisen en daar rekening mee moeten houden in haar werkzaamheden.
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Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
Marktontwikkelingen
- De toenemende vergrijzing en toenemende bevolking maken dat de maatschappij een groeiende behoefte heeft aan
voetverzorging. Het vraagt van de pedicure om zorgvuldig hun doelgroep(en) te bepalen en zich in de markt te profileren.
- Er is een verdere toename van combinatiebedrijven. De pedicure dient een afweging te maken tussen het uitbreiden van de
expertise met andere beroepsvaardigheden of kiezen voor een duidelijke profilering als pedicure.
- Meer aandacht voor gezondheid en gezonde voeten bij de consument en aandacht voor 'mooie' voeten, cosmetische behandelingen
en wellness. Dit betekent een toenemende vraag naar pedicurebehandelingen en nieuwe potentiële doelgroepen.
- Toename samenwerkingsgraad tussen medisch pedicures onderling en medisch pedicures met pedicures en andere beroepsgroepen
binnen de zorgketen.
- Toename ondernemingsvormen van diverse disciplines.
- De cliënt wordt steeds mondiger, is meer geïnteresseerd, beter geïnformeerd, stelt meer vragen en informeert zich via
internet/sociale media. Het is daarom van belang dat de pedicure beschikt over goede sociaal communicatieve vaardigheden, het
belang inziet van duidelijke professionele communicatie en effectief sociale media kan inzetten.
Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen
- De marges in de tariefstelling zijn scherp. Het gehanteerde tarief staat vaker op gespannen voet met het voeren van een rendabele
onderneming. Het financieel gezond houden van de onderneming, inzicht in cijfers en sturen op cijfers waaronder een commerciële
tariefstelling, is essentieel voor de pedicure.
- PR, marketing en een proactieve klantbenadering worden steeds belangrijker. Dit vraagt om verder professionalisering van de
pedicurepraktijk.
Technologische ontwikkelingen
- Gebruik maken van ICT voor bijvoorbeeld website, administratie, cliëntenkaarten etc. Pedicures moeten beschikken over
basisvaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van deze ICT-toepassingen.
- Profilering via sociale media. Het is belangrijk dat de pedicure weet op welke wijze zij sociale media effectief kan inzetten.
- Vernieuwingen op het gebied van apparatuur en instrumenten. De pedicure moet ontwikkelingen volgen op het gebied van
techniek en producten en trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied toetsen aan het Handboek van het pedicure en medisch
pedicurebedrijf.

5. Beroepsvereisten
N.v.t.

6. Bijzondere vereisten
Pedicure
Ja
'Het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure'
‘Beroepscode voor de (medisch) pedicure’
De pedicure is bekend met de waarden en normen, zoals vastgelegd in de Beroepscode (medisch) pedicure. Deze beroepscode is een
uitgave van ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure, 2018.
Van de pedicure wordt verwacht dat ze bij een behandeling in een zorginstelling handelt volgens de richtlijnen van de Werkgroep
Infectie Preventie (WIP).
Medisch Pedicure
Ja
'Het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure'.
‘Beroepscode voor de (medisch) pedicure’
De medisch pedicure is bekend met de waarden en normen, zoals vastgelegd in de Beroepscode (medisch) pedicure. Deze
beroepscode is een uitgave van ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure, 2018.
Van de medisch pedicure wordt verwacht dat zij handelt overeenkomstig de volgende richtlijnen:
Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en Behandeling van voeten van personen met een reumatische
aandoening (Bron: ProVoet, 2018);
Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera;
De behandeling in een zorginstelling vindt plaats volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).
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7. Beroepsspecifieke moderne vreemde talen
N.v.t.

8. Ontwikkelmogelijkheden van de beroepsbeoefenaar in het
onderwijs
De pedicure kan zich binnen het vakgebied verder ontwikkelen op het gebied van aanvullende en specialistische behandelingen en
in het werken in een multidisciplinair voetenteam. Doorgroei naar het beroep van medisch pedicure is goed mogelijk. Andere
doorgroeimogelijkheden liggen op het gebied van functies als: onderwijsinstructeur, bedrijfsleider, assessor, podoloog en op het
gebied van het zelfstandig ondernemerschap. Verdere ontwikkeling via aanvullende scholing is mogelijk via doorstroom naar de
kwalificatie Medisch pedicure. Binnen de sector uiterlijke verzorging is doorstroom ook mogelijk naar bijvoorbeeld de
schoonheidsverzorging, de kwalificatie Allround schoonheidsspecialist (niveau 4).
De medisch pedicure kan zich binnen het vakgebied verder ontwikkelen op het gebied van aanvullende en specialistische
behandelingen en in het werken in een multidisciplinair voetenteam. Doorgroei is mogelijk naar functies als: onderwijsinstructeur,
bedrijfsleider, register podoloog, assessor dan wel (commerciële) functies bij firma's voor voetverzorgingsmaterialen en -producten.
Ook is doorgroei op het gebied van zelfstandig ondernemerschap mogelijk. Voor de medisch pedicure is met aanvullende scholing
doorgroei mogelijk naar bijvoorbeeld podotherapeut. Daarvoor is doorstroom naar het HBO noodzakelijk. Doorstroom naar andere
paramedische opleidingen op HBO-niveau is ook mogelijk, zoals naar de opleidingen huidtherapie en fysiotherapie.

9. Onderhoudsagenda
Onderwerp

Actie

Wie

Wanneer

Onderhoud kd's

Monitoren en zo nodig actie ondernemen/initiëren

Sectorkamer Zorg,

2021-2026

van visie, trends, wetenschap en ontwikkelingen

welzijn en sport

in de beroepsuitoefening en op de arbeidsmarkt
en dit jaarlijks plaatsen in onderhoudsperspectief.
Ontwikkelingen

Nieuwe bcp's en geactualiseerde bcp's worden

beroepenstructuur en bcp's

aangeleverd door sociale partners

Sociale partners

2021-2026

Actualisatie
kwalificatiestructuur en

Op basis van nieuwe en/of geactualiseerde bcp's

Sectorkamer Zorg,

2021-2026

worden kwalificatiedossiers aangepast

welzijn en sport

Inspelen op actuele thema's zoals doelmatigheid

Sectorkamer Zorg,

en bpv i.r.t. kwalificatiedossiers en

welzijn en sport

kwalificatiedossiers
Actuele thema's

2021-2026

kwalificatiestructuur
Technologische

Doorvertaling van technologische ontwikkelingen

Sectorkamer Zorg,

ontwikkelingen

naar kd's en keuzedelen

welzijn en sport

Algemene wet- en regelgeving

Monitoring algemene wet- en regelgeving. Indien

Sectorkamer Zorg,

nodig de gevolgen in kd's doorvoeren

welzijn en sport

Uitvoerbaarheid

Onderzoek naar uitvoerbaarheid van

Sectorkamer Zorg,

kwalificatiedossiers

kwalificatiedossiers voor werkveld en onderwijs

welzijn en sport

2021-2026

2021-2026

2021-2026

10. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie
Categorie

Kruis aan welke

Omschrijving

categorie van
toepassing is :
Categorie 1:

Dit dossier zat voorheen niet in de kwalificatiestructuur. Nadere toelichting is niet nodig.

Nieuw dossier
Categorie 2:

Dit betreft sterk gewijzigde dossiers waarop de Toetsingskamer een ingangstoets heeft

Nieuwe

uitgevoerd. Er is sprake van nieuwe of samengevoegde kwalificaties, certificeerbare

elementen
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eenheden, bcp's, etc. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting van de
wijzigingen in dit dossier.
Categorie 3:

x

Wijzigingen

Er zijn zaken gewijzigd in een bestaand dossier. Bijvoorbeeld inhoudelijke wijzigingen in
de kerntaakbeschrijving of de werkprocessen. Ook kleinere wijzigingen, zoals het
toevoegen van matrices voor rekenen/wiskunde, het herstellen van spelfouten,
herformuleringen die geen betekenisverschillen inhouden en beperkte tekstuele
wijzigingen vallen hieronder. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting
van de wijzigingen in dit dossier.

Categorie 4:

Dossier is volledig ongewijzigd. Nadere toelichting is niet nodig.

Ongewijzigd

- De beroepscompetentieprofielen pedicure en medisch pedicure zijn verwerkt in het kwalificatiedossier.
- Kennis en vaardigheden zijn toegevoegd, verwijderd of opnieuw geformuleerd om aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen in
het nieuwe bcp.
- De kerntaak over ondernemerschap is aangepast op de BOKS ondernemerschap.
- De kwalificatie Medisch pedicure heeft verdiepende elementen gekregen (o.a. op het gebied van zorg). Dit is terug te zien bij de
kennis en vaardigheden. De verdieping is noodzakelijk i.v.m. de toenemende zorgvraag.

11. Betrokkenen
Het kwalificatiedossier Voetzorg (gewijzigd 2020) is ontwikkeld in opdracht van de sectorkamer Zorg, welzijn en sport. Het
marktsegment Uiterlijke verzorging heeft inhoudsdeskundigen voorgedragen uit onderwijs en bedrijfsleven die input leverden
tijdens het ontwikkelproces. Het kwalificatiedossier Voetzorg (gewijzigd 2020) is gevalideerd door de sectorkamer Zorg, welzijn en
sport op advies van het marktsegment Uiterlijke verzorging. De samenstelling van het marktsegment en de sectorkamer is te
vinden op www.s-bb.nl.

12. Verblijfsduur 4 jarig
nvt

13. Aanvullende informatie
Aanvulling m.b.t. examinering:
Voor Pedicures is het noodzakelijk om bij iedere behandeling te werken vanuit het behandelplan en daar eventueel aanvullingen in
te doen. Tevens is het geven van advies ook altijd gerelateerd aan de behandeling. Voor examinering is het van expliciet belang dat
het werkproces met het behandelplan en het werkproces met het geven van advies getoetst wordt in relatie tot het werkproces
waar in de behandeling wordt uitgevoerd.

14. Certificaten
N.v.t.
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