
Samenwerking Podotherapeuten 

Voor de cliënt met een Zorgprofiel 2 of 

hoger is er inmiddels duidelijkheid over 

de nieuwe podotherapeut. Voor het 

opstellen van een nieuw zorgplan is er 

een contract afgesloten met Rondom 

Podotherapeuten. Zij zijn elke 

woensdag en vrijdag op locatie in het 

medische centrum Blankenburg. Zowel 

met Hallux als met Rondom hoop ik 

een goede samenwerking op te 

bouwen. 

 

Bijscholing Schimmeldiagnostiek 

Afgelopen periode heb ik een 

doorscholing Schimmeldiagnostiek bij 

de Medische Voet in Rotterdam 

gevolgd. Met het behalen van het 

bijbehorende certificaat kan ik als 

voetzorgverlener wederom gedurende 

3 jaar gebruik maken van de 

diagnostische mogelijkheden van het 

laboratorium Radboud UMC in 

Nijmegen. 

  

Bijscholing Speciale technieken 

In de maand juni volg ik tevens nieuwe 

bijscholing bij opleidingsinstituut Klimop 

om de nieuwste nagelbeugeltechnieken 

te beoefenen. Na de zomer zal ik 

nogmaals de laatste orthese 

technieken leren, wederom bij Klimop 

opleidingen in Rotterdam. Op deze 

wijze hoop ik mezelf nog meer te 

bekwamen in de speciale technieken 

bij nagel- en voetproblemen. 

 Nieuwsbrief 

Nieuws van uw pedicure 
Oncologie 

In juni volg ik de cursus voor oncologie 

en voetzorg. Deze cursus wordt 

gegeven door Karlien Bongers in 

Dordrecht. Zij is als chirurg in diverse 

ziekenhuizen werkzaam met als 

aandachtsgebied Oncologie, waarbij 

ze diverse cursussen geeft rondom de 

zorg voor oncologie patiënten. Ook 

voor voetzorgverleners is het van 

belang op de hoogte te zijn van de 

risico’s van behandelen.  

 

“Bedank je voeten” 

Provoet heeft momenteel via 

www.bedankjevoeten.nl een leuke 

wedstrijd. Schrijf een origineel, 

ontroerend of grappig bedankbriefje 

aan je voeten en win een verwenprijs! 

 

Tot slot nog een advies aan 

iedereen met kwetsbare voeten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomervakantie 

Van 18 juli tot en met 12 augustus is 

de praktijk wegens vakantie gesloten. 

Iedereen een fijne zomer gewenst ! 

Nieuws 
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Pedicure Rozenburg 

Mariëlle van Dam  
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