
Kwaliteit

Over ProCert
ProCert is een stichting die is opgericht met als doel het 
bevorderen van de kwaliteit in de pedicurebranche. Procert is 
begin 2009 gestart met het Kwaliteit Register voor pedicures 
(KRP). KRP is een systeem dat is ontwikkeld om de kwaliteit 
van pedicures te waarborgen.

Vakkennis bijhouden
In het KRP kunnen pedicures zich registreren wanneer zij over 
de benodigde diploma’s beschikken. Daarbij verplichten zij zich 
om accreditatiepunten te behalen door cursussen te blijven 
volgen.

Zichtbaar professioneel
De zorgketen heeft behoefte aan inzicht in de vakinhoudelijke 
kwaliteiten van de pedicures. Huisartsen, zorgverzekeraars 
maar ook podotherapeuten willen zicht hebben op die diensten 
die andere beroepen binnen de zorgketen bieden. Het is 
up-to-date met informatie over geregistreerde bijscholingen, 
vastgelegde behandeltechnieken, reeds behaalde accreditatie-
punten en inschrijving bij de KvK. Dit alles maakt duidelijk hoe 
hoog het kwaliteitsniveau van het pedicure vak is. 
Consumenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen in 
het KRP zoeken naar geregistreerde pedicures.

De Stichting Certificering Actoren in de 
Sportgezondheidszorg (SCAS) 
SCAS is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te 
stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en 
behandeling van sportblessures alsmede om de kwaliteit vast te 
stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor 
deze beroepen.

WEES LIEF VOOR UW VOETEN

Brancheorganisatie

Over Provoet
Provoet is de brancheorganisatie van pedicures in Nederland. 
Door constante controle en scholing wordt de kwaliteit van de 
pedicures hoog gehouden. Verder houdt Provoet zich bezig met 
het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem t.b.v. de pedicure-
branche. Een andere taak is het promoten van het beroep naar 
zorgaanbieders en consumenten en het organiseren van kennis 
bijeenkomsten voor haar leden. 

Provoet onderscheidt drie categorieën 
pedicures
•	 Pedicure
•	 Gespecialiseerd pedicure
•	 Medisch pedicure (sport)

Pedicure: verzorgt de voeten van mensen met allerlei 
voetproblemen. Zij verzorgt de nagels en verwijdert eelt en 
eventuele likdoorns. Zij heeft een signalerende functie en 
adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke 
hygiëne en huidverzorging.

Gespecialiseerd pedicure: heeft extra een aantekening voet-
verzorging diabetici en/of voetverzorging reumapatiënten.

Medisch pedicure: kan alle risicovoeten behandelen. 
Problemen die zijn ontstaan door reuma, diabetes, spasticiteit, 
ouderdom en verwaarlozing. Ook is er een uitgebreide kennis 
en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en 
–reparatie en anti-druk technieken. 

Medisch pedicure sport: behandelt sportblessures aan de 
voeten en de belangrijkste doelstelling van de sportpedicure 
is het voorkomen van deze blessures. Ze geeft o.a. preventief 
advies aan de sporters betreft: sport- en wandelschoenen, pre-
ventief tapen/bandageren, bracing, sportinlays en viltpaddings. 

Pedicures
bij u in de buurt



Waar vindt u ons?

Voetverzorging Fit & Relax Opmeer
Spanbroekerweg 157, 1715 GM Spanbroek | 0226-354254
info@fitenrelax.nl	|	www.pedicure-opmeer.nl
Specialisaties: medisch pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet, nagelregulatie en -reparatie, orthesiologie, 
anti-druk, medisch pedicure sport. 

VOETVERZORGING MAGda Overdam
Herenweg 33, 1718 AB Hoogwoud | 06-30088461 
info@voetverzorgingmagdaoverdam.nl
www.voetverzorgingmagdaoverdam.nl
Specialisaties: medisch pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet, nagelregulatie en -reparatie, orthesiologie, 
anti-druk,	voetreflex	massage.	Ambulant.

Debby Kors Voetverzorging
Herenweg 39, 1718 AC Hoogwoud | 0226-357904
Specialisaties: gespecialiseerd pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet.  Ambulant.

Ilona van den Brink Foot & Nail Care
Boterbloem 23, 1716 VJ Opmeer | 0226-353401 
info@ilonavandenbrink.nl | www.ilonavandenbrink.nl
Specialisaties: pedicure,	voetreflex	massage.

Salon Life
Koninginneweg 39, 1716 DE Opmeer | 06-52538035
info@salonlife.nl | www.salonlife.nl
Specialisaties: medisch pedicure, diabetisch voet, reumatische 
voet, nagelregulatie en -reparatie, orthesiologie, anti-druk, 
voetreflex	massage.	Ambulant.

Wie zijn wij?

Wij zijn pedicures uit de gemeente Opmeer en zijn 
aangesloten bij Provoet en geregistreerd in het 
kwaliteitsregister (KRP) van ProCert en SCAS. Dat 
betekent dat wij professioneel en gediplomeerd zijn en 
altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons 
‘pedicure-vak’. 

Voor alle ins en outs op het gebied van voetverzorging 
kunt u bij ons terecht. Van een ingroeiende teennagel tot 
een	specifieke	behandeling	voor	bijvoorbeeld	diabetici.

Als u zich tot één van de vermelde pedicures wendt, bent 
u altijd verzekerd van goede, professionele en betrouw-
bare zorg voor uw voeten.

Voetverzorging Mariël
Rietgans 17, 1715 HM Spanbroek | 0226-355268
voetverzorgingmariel@live.nl
Specialisaties: medisch pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet, nagelregulatie en -reparatie, orthesiologie, 
anti-druk, sportpedicure. Ambulant

Lique’s Pedicure & Schoonheidssalon
Radboudstraat 66, 1718 CE Hoogwoud | 06-10286773
liques@ziggo.nl
Specialisaties: gespecialiseerd pedicure, diabetische voet, 
reumatische	voet,	voetreflex	massage.

Huidverzorgingspraktijk Judith Blüm
Spanbroekerweg 45, 1715 GJ Spanbroek | 06-31782440
info@huidverzorgingspraktijkjudithblum.nl
Specialisaties: gespecialiseerd pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet.

Pedicure Annelies Vriend
Gouwe 52, 1718 LL Hoogwoud | 06-53848220
info@pedicureanneliesvriend.nl | www.pedicureanneliesvriend.nl
Specialisaties: gespecialiseerd pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet. Ambulant

Pedicure Praktijk Yvonne Dijkstra
Paardenmarkt 14, 1716 DC Opmeer | 0226-351770
Specialisaties: gespecialiseerd pedicure, diabetische voet, 
reumatische voet. Ambulant. 


