
Dermatologie voor pedicures 
Onlangs heb ik de tweedaagse 
opleiding voor dermatologie voor 
pedicures gevolgd bij U-Consultancy 
in Nieuwegein.  
Tijdens deze opleiding leerden we 
hoe we eerder een plekje kunnen 
herkennen bij onze cliënten welke 
door een dermatoloog nagekeken 
moet worden. Bij onrustige plekjes 
moet men goed letten op kleur, 
vorm en afwijking qua structuur, 
zodat men goed  kan inschatten of 
er een doorverwijzing nodig is naar 
de Huisarts of Dermatoloog. 
 
Ook is er uitgebreid stilgestaan bij 
Eczeem en Psoriasis en uiteraard 
ook andere nagel- en 
huidaandoeningen. Goede 
bijscholing kan de kwaliteit van de 
voetzorg verbeteren. 
 
AVG wat betekent dit voor u? 
Zoals u inmiddels heeft kunnen 
merken is de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens gewijzigd in een 
nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Voor ondernemingen heeft dit tot 
gevolg dat we nòg zorgvuldiger 
moeten omgaan met uw 
Persoonsgegevens.  Omdat ik als 
medisch pedicure bijzondere 
persoonsgegevens van u nodig  
heb, zoals medische gegevens, 

 

heb ik voortaan uw schriftelijke 
toestemming nodig.  
 

Privacy Policy 
Tevens heb ik de Privacy Policy 
aangepast, deze is te vinden op de 
website. Hierin staat hoe Pedicure 
Rozenburg de Persoonsgegevens van 
cliënten bewaard, het doel hiervan 
en welke veiligheidsmaatregelen er 
genomen zijn om datalekken te 
voorkomen. Hierin staat ook 
vermeld hoe lang uw 
persoonsgegevens bewaard worden 
en dat u ten allen tijde inzicht hierin 
heeft, na een verzoek. 
 
Vergeet uw voeten niet! 
Om droge voeten of … nog erger 
verbrande voeten te voorkomen, 
smeer ze deze zomer extra goed in! 
In de zon met factor 30!! 
 
Vakantie 
De praktijk is gesloten van 16 juli 
2018 tot en met 10 augustus 2018 
 
Tijdens mijn vakantie is bij 
noodgevallen mijn collega Esther 
Mak bereikbaar op 0641470960 
Zij is gevestigd op Tulpenstraat 13. 
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FIJNE ZOMER VAKANTIE !! 


