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Inleiding  

Dit protocol biedt duidelijkheid aan het organiseren van lessen en examens tijdens de 

Coronacrisis. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de 

Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol 

van de Rijksoverheid. Daarnaast is door NRTO afstemming geweest met o.a. VNO-NCW, opleiders 

en werknemersdelegaties van NRTO.   

  

De gezondheid staat in dit protocol centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen 

informatie hebben op welke wijze lessen en examens kunnen worden uitgevoerd zodanig dat 

deelnemers op een veilige wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens 

lessen en examens. Uitgangspunten - Veiligheid van deelnemers, docenten  en 

examenfunctionarissen staat te allen tijden voorop.  - Richtlijnen van RIVM zijn leidend.  - Focus 

van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.  - Voor branche specifieke maatregelen 

wordt verwezen naar de brancheprotocollen van Provoet.   

  

Harde voorschriften: Hygiëne en veiligheid  

  

Algemeen   

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: - We houden anderhalve meter afstand van elkaar 

en van de deelnemers. - We wassen onze handen vaak en goed. - We schudden geen handen. - 

We hoesten in onze elle boog. - We zitten niet aan ons gezicht. - We blijven thuis als we, of 

iemand uit ons gezin, klachten hebben.  

  

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de 

examenlocatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is: - 

desinfecterende handgel. - zeep. - papieren handdoekjes. - oppervlaktesprays.     
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 Organisatie les-/examenlocatie (locatiehouders). 

 Deze richtlijnen vragen; 

- Duidelijkheid hoe 1,5 meter ‘social distancing’ kan worden gehandhaafd op de les/-

examenlocatie door aangebrachte looproutes, zitplekken, werkplekken etc. Markeer de 1,5 

meter afstand voor de balie, toilet, wachtlijnen. Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand 

niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij balies) of werk met faceshields/mondkapjes. Zorg voor 

aangegeven looppaden om de 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk een ingang 

naar binnen en een andere uitgang naar buiten.  - Het aanwijzen van een verantwoordelijke 

‘locatiemanager’ tijdens examens die verantwoordelijk is voor de inrichting en bewegwijzering 

van de examenlocatie en veiligheids- en hygiënemaatregelen.  - Inzichtelijk maken wat het 

schoonmaakbeleid is van de les-/examenlocatie, toiletten en wachtruimte.  Wie is er 

verantwoordelijk, hoe vaak wordt er schoongemaakt, hoe is zichtbaar gemaakt wat het 

schoonmaakbeleid is.  - Tussen de examentijden het reinigen en desinfecteren van toiletten, 

deurknoppen, contactpunten.  Zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheden 

  

In de les-/examenlokalen door locatieverantwoordelijke (docent/dagvoorzitter/gastvrouw)  

- Zorg dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt hoeft 

te worden.  - Zorg dat de werkplekken op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar staan.  -  Zorg 

dat in elk lokaal op de duidelijk aangegeven plek papieren handdoeken, desinfecterende gel, 

water en zeep en oppervlaktesprays aanwezig zijn.  - Bij binnenkomst in het gebouw wassen 

deelnemers, modellen en examenfunctionarissen hun handen met water en zeep in de 

toiletblokken of keuken. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.  – studenten en 

examendeelnemers reinigen en desinfecteren voor het verlaten van de les-/examenruimte, de 

eigen werkplek.  - Prullenbakken aanwezig in het lokaal, moeten nadat een groep het lokaal 

verlaat, geleegd worden.  - Er is toezicht op de looproutes op de 1,5 meter afstand.   Indien een 

docent iets moet uitleggen of voordoen, neemt zijn hierbij ZO VEEL MOGELIJK de 

veiligheidsmaatregelen in acht. Is de voorgeschreven afstand niet mogelijk, dan draagt zij een 

mondmasker, plastic schort, handschoenen en een faceshield.  
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Maatregelen voor studenten en examendeelnemers en modellen  

Bovenal geldt dat iemand niet verplicht is tot het deelnemen aan de lessen en examens. 

Daarentegen willen we wel de mogelijkheid bieden om tot afronding te kunnen komen van de 

opleiding. Daarvoor is het kunnen afleggen van examens voor sommigen een essentiële factor.   

Alle studenten en examenfunctionarissen en examendeelnemers en hun modellen dienen 

volledig klachtenvrij te zijn of anders thuis te blijven.  

U kunt zelf thuis voorafgaand aan het examen uw temperatuur opmeten als u het niet vertrouwt. 

Laat dit ook uw model doen indien van toepassing. Dus als u verkoudheidsklachten heeft, zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius of 

één van uw huisgenoten, dient u thuis te blijven en kunt u niet naar les en geen examens 

afleggen op één van de locaties. Pas als u minimaal twee weken klachtenvrij bent, mag u naar de 

les/het examen komen. Maar ook als u een onderliggende aandoening heeft of ouder bent dan 

65 jaar blijft u thuis.   

Sluit van te voren uit dat een model COVID-19 heeft door telefonisch en schriftelijk de 

navolgende vragen te stellen:  

- is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid? - is er sprake van benauwdheid of 

longontsteking? - is er sprake van koorts? - is het model in contact geweest met iemand die 

COVID-19 heeft? - is het model korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19? - hebben 

eventuele huisgenoten deze klachten?  

Voer geen behandeling uit als sprake is van één of meer bovenstaande symptomen. 

Les- en Examenlocaties  

Om indien gewenst naar les te komen of examens te kunnen afleggen, gelden de volgende 

maatregelen:  

1. Deurbeleid; les- en examenruimten zijn alleen toegankelijk voor studenten en 

examendeelnemers, modellen, docenten, assessoren en een dagvoorzitter. Toegang tot de les- 

en examenruimte is vanaf 15 minuten voor aanvang; niet eerder. Overige personen die niet 

deelnemen aan de lessen of  examen mogen niet in het gebouw worden toegelaten.   

2. Voor betreden van de les-/examenruimte / wachtruimte dient gebruik te worden gemaakt van 

de handdesinfectans.   

3. Schud elkaar niet de hand.   

4. Houd afstand van minimaal 1,5 meter met andere personen.   
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5. Iedere plaats inclusief de wachtruimte, koffiezetapparaten en toiletten worden meerdere 

keren per dag grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Er zijn te allen tijden reinigingsdoekjes 

aanwezig op deze plaatsen zodat u na (en eventueel voor) het gebruik van de faciliteit(en) deze 

indien gewenst extra kunt reinigen.     

Praktijkles / -examens 

Pedicure en medisch pedicure:  

• Er wordt niet met modellen gewerkt die een onderliggende aandoening en/of 

gezondheidsklachten hebben en/of ouder zijn dan 70 jaar.  

• Modellen met een Risicovoet, worden niet toegelaten. (examen risicovoet medisch 

pedicure wordt dus niet afgelegd op een risicovoet, maar wel met de voorwaarden model 

omtrent eelt, knipbare nagels etc.)  

• Er wordt bij voorkeur gewerkt met pedicuremotoren met droogtechniek. Hierbij in acht 

houdend het gebruik van de motor, onderhoud en desinfectie en juiste 

instellingen/hantering van de toerentallen. Een motor met nattechniek mag met de 

laagste sprayfunctie eventueel ook worden toegepast.   

• Assessoren lopen met gezichtsbeschermers en/of mondkapjes, houden zoveel mogelijk 

afstand en dragen per examengroep een ander wegwerpschort.   

• Modellen dragen een mondmasker of gezichtsbeschermer en zitten in de stoel gekanteld 

naar achteren om zoveel mogelijk afstand met voetzorgverlener te hebben.  

• Studenten en examenkandidaten dragen een goedgekeurd mondmasker, Faceshield 

(optioneel) plastic schort en handschoenen.  

• Studenten en examenmodellen, dragen zelf zorg voor hun beschermingsmiddelen en die 

van hun meegebrachte model. 

• Exameneisen RISICOVOET zijn als bijlage 2 bij dit protocol gevoegd. Lees dit goed  

• Aan het einde van het examen, reinigt en desinfecteert de deelnemer haar 

werkomgeving, werktafel, tabouret en behandelstoel.Er wordt gewerkt volgens de 

hygiëne en toepassing hygiëneprotocol COVID-19 ambulant, opgesteld door 

Provoet/Stipezo/NMMV, goedgekeurd door RIVM  

https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/2020-04/PRO14-

Covid19ProtocolAmbulantdefinitief.pdf   (CTRL + klikken) 

Tevens wordt verwezen naar procedures zoals die beschreven zijn in het bedrijfshandboek en 

beroepscode van Provoet; 

https://mijn.provoet.nl/kennisbank/vakbekwaamheid/bedrijfshandboek   (CTRL + klikken)  

https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/2020-04/PRO14-Covid19ProtocolAmbulantdefinitief.pdf
https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/2020-04/PRO14-Covid19ProtocolAmbulantdefinitief.pdf
https://mijn.provoet.nl/kennisbank/vakbekwaamheid/bedrijfshandboek
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Toestemmingsformulier (Bijlage 1) 

Elk meegebracht model tijdens les en examens, vult (bij voorkeur thuis) een modellenformulier 

in. Zie bijlage 1 bij dit protocol. Indien één van de aanvullende vragen met WEL wordt 

beantwoord, komt het model niet mee naar school of  verlaat het model direct het gebouw 

indien deze reeds op school aanwezig is. Print dit uit en vul het thuis samen met uw model in. Bij 

binnenkomst in op de examenlocatie kan er om worden gevraagd. 

 

Handen was protocol 

Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:  

• Maak je handen goed nat. • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje. • Wrijf de handen lang 

genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. • Wrijf hierbij 

goed alle vingertoppen in. • Wrijf ook tussen de vingers. • Neem ook de polsen mee. • Spoel de 

zeep zorgvuldig af met stromend water. • Droog je handen goed af met een 

wegwerphanddoekje, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.  

 

Desinfectieprotocol 

Desinfecteer de handen middels de dispenser met handendesinfectie.  • Breng uit de dispenser 

handalcohol aan op de droge handen, zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken.  • 

Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand met handalcohol is gevuld. Deze 

hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol (30 

seconden) nat te houden.  • Wrijf de handen nu gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar 

tot ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten 

grondig met de handalcohol worden ingewreven. Bij niet of onvoldoende droging van de alcohol 

is het effect minder en bestaat bovendien de kans bij aansluitend gebruik van handschoenen op 

huidirritatie.  

  

Achtergrondinformatie   

• Handreiniging is het verwijderen van vuil en tijdelijke flora op de handen. Was de handen 

hiervoor met water en vloeibare zeep.  • Handdesinfectie is het reduceren van tijdelijke en 

blijvende flora op de handen. Wrijf de handen hiervoor in met handalcohol.   
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Bijlage 1 

Verklaring Model toestemming behandeling  

Naam examendeelnemer: …………………………………..     Deelnemernummer:………………………………… 

 (deelnemer nummer alleen invullen tijdens examens) 

Datum:  …….. - …..…. - ………  Locatie:…………………………………………………………  

Heeft het volgende (examen)model/ cliënt meegebracht  

( Uw gegevens worden niet gebruikt voor acquisitie) 

 Naam model/ cliënt: …………………………………………………………………………………………………………  

 Geboortedatum model/ cliënt:……………………………….………………………………………………………….  

 Postcode en woonplaats model/ cliënt:………………………………………………………………………………  

Het model/ cliënt verklaart hierbij het volgende:   

- Ik heb weloverwogen en uit vrije wil besloten om bovenstaande behandeling te laten uitvoeren.  

- Ik ben voor en tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.  

- Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van de behandeling.   

- Ik beschouw mezelf gezond genoeg om de behandeling te laten uitvoeren.   

- Ik heb geen contra-indicaties om deze behandeling te ondergaan.  

- Ik lijd aan enige vorm van:   

o Hemofilie                                  wel / niet   

o Chronische huidziekte            wel / niet  

o Contactallergie                         wel / niet  

o Diabetes                                    wel / niet  

o Immuunstoornis                      wel / niet  
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o Hart- en vaatafwijkingen        wel / niet  

 

- Aanvullende vragen:  

o Moet u hoesten, niezen en/of is er sprake van keelpijn of verkoudheid      wel / niet 

o Is er sprake van benauwdheid of longontsteking        wel / niet  

o Hebt u koorts                 wel / niet  

o Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?     wel / niet  

o Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?      wel / niet  

o Hebben eventuele huisgenoten deze klachten?          wel / niet  

  

- Ik ben in staat om in de Nederlandse taal op een duidelijke wijze te communiceren met de 

student/ examenkandidaten, docent en de examencommissie. In geval van anderstalig is er een 

tolk beschikbaar.   

 Pediroda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de behandeling. Indien u 

zich beschikbaar stelt als (examen)model geschiedt dit geheel op eigen risico. Voor de cliënten 

pedicure: Indien sprake is van een wondje dient u zelf te zorgen voor nazorg en eventuele 

controles van het wondje.  

Handtekening model/ cliënt:  …………………………………………………………………………………………………… 

Indien het model jonger is dan 18 jaar, is de handtekening van een wettige vertegenwoordiger 

verplicht.   

 

 Naam wettige vertegenwoordiger:…………………………………………………………………………………………..  

 

 Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:…………………………………………………...............................  

 Bedankt dat u model wilt zijn bij deze les / dit examen. U kunt zich gedragen alsof u in het 

dagelijks leven de beroepsbeoefenaar bezoekt in zijn/ haar werkomgeving. Er is sprake van een 

cliënt – behandelaar- relatie.  Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot uw behandelaar of 

tot de docent en / of voorzitter van het examen 
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Bijlage 2 

Voor het praktijkexamen risicovoet geldt;   

  

Het praktische examen risicovoet, onderdeel van de examinering Medisch Pedicure, is een 

proeve van bekwaamheid waarin de examendeelnemer laat zien dat hij of zij in staat is om de 

juiste risico’s in te schatten, passende behandeling en passende advisering en doorverwijzing te 

geven.  Dit examen wordt normaliter, en naar het BKD Voetzorg, uitgevoerd op modellen die een 

onderliggende aandoening hebben of tot de risicogroep behoren van mensen die vatbaar zijn 

voor een COVID-19 besmetting. Hierdoor liggen de gezondheidsrisico’s voor deze modellen 

aanzienlijk hoger dan eerder. Daarnaast kan er een verhoogd risico ontstaan voor deze 

patiëntengroep als zij moeten voldoen aan de modeleisen inzake eeltvorming en andere 

behandelindicaties voor pedicure.   

  

Bij het oorspronkelijke examen risicovoet wordt gewerkt met modellen die in een bepaalde 

risicocategorie vallen zoals diabetes, reuma, oudere leeftijd, spasme etc.  Deze eis voorwaarde 

model vervalt voor deze examens en wordt fictief ingebracht door de modellen vooraf 

‘opdrachtenkaartjes’ te geven. Het model krijgt als het ware vooraf instructie wat zij moet 

antwoorden bij het specifiek voetonderzoek op het examen. De verdere examenprocedures en 

beoordelingsprotocollen verlopen ongewijzigd.   

  

  

Eisen aan het model   

De modeleisen voor het praktijkexamen risicovoet zijn gelijk aan de modeleisen voor het 

praktijkexamen Pedicure. Alle modellen krijgen een casus, waarbij hun ‘risicovoet’ beschreven 

staat. Dit zijn de specificaties die de kandidaat kan uitvragen. De modellen wisselen tijdens het 

examen, waarbij de aandoening gefingeerd is.   
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Modeleisen zoals de praktijkexamen pedicure:   

1.Het model spreekt en begrijpt Nederlands;  

2.Het model is niet afhankelijk van een rolstoel;  

3.Het model is psychisch en fysiek in staat om de behandeling te ondergaan;  

4.Het model heeft minimaal 5 behandelbare nagels;  

5.Het model heeft snijdbaar eelt op 2 locaties waarvan één locatie met de minimale grootte van 

een twee euromuntstuk of een vergelijkbare hoeveelheid eelt aan de rand van de hiel;  

6.Het model heeft een likdoorn en/of snijdbare kloven en/of ingroeiende teennagel;  

7.Het model dient veelvuldig gedragen schoenen bij zich te hebben (geen slippers of laarzen); 

8.Uitgesloten zijn modellen met de aandoening hemofilie, open wonden, nat eczeem of 

ontstekingen aan de voeten.  

  

Brancherichtlijnen   

Met betrekking tot een veilige werksituatie wordt aangesloten bij de actuele richtlijnen van het 

RIVM en de brancheprotocollen COVID-19 van ProVoet. De actuele richtlijnen zijn te vinden via 

de volgende websites:  RIVM-richtlijn https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/professionals/buiten-ziekenhuis   Brancheprotocollen 

https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/2020-04/PRO14Covid19ProtocolAmbulant-

definitief.pdf   

  

  



Pediroda  
 Covid-19  protocol 

 Datum publicatie  11-06-2020 

 Datum in werking treden 11-06-2020 

 

Pediroda protocol les-en examenorganisatie inzake Covid-19 versie 11 juni 2020 

 

12 

Voorwaarden praktijkexamen risicovoet   

 

Het praktijkexamen risicovoet kan afgenomen worden als voor het volgende zorg gedragen 

wordt:   

1. De kandidaat wordt vooraf op de hoogte gesteld hoe om te gaan met social distancing binnen 

en rondom de examenlocatie;   

2. De 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt op de examenlocatie rekening houdend met zowel 

kandidaten als modellen en examinatoren;   

3. Rondom de (werk)ruimte tussen de kandidaten voldoende ruimte (1,5) meter is, zodat zowel 

kandidaat, model als examinator voldoende afstand kan houden, wanneer meerdere kandidaten 

in dezelfde ruimte worden geëxamineerd. In dat geval wordt de werkruimte zo nodig 

gemarkeerd;   

4. De RIVM-richtlijnen ten aanzien van hygiënemaatregelen worden gehanteerd, waaronder 

extra desinfectie, schoonmaak en luchten;   

5. Er wordt tijdens het examen op toegezien dat de 1,5 meter ruimte gehandhaafd wordt;   

 

 

Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Pediroda. 0548-545077  


