Opleiding
MedischPedicure
Medisch pedicure
De term medisch pedicure houdt de gemoederen in pedicure-

land heel erg bezig. Tijdens cursussen, voorlich ngsbijeenkomsten, beurzen en congressen is dit onderwerp veel besproken.
Er blijkt veel onzekerheid maar vooral ook veel onwetendheid
te heersen onder de pedicures in Nederland.
Wat gaat de toekomst brengen en hoe ziet mijn persoonlijke
toekomst er uit als medisch pedicure? Moet ik hierin mee
of kan ik basis pedicure of pedicure plus blijven? Wat gaan
verzekeraars doen en wat zal mijn rol zijn in de zorggroepen
en de ketenzorg? Alle antwoorden op deze vragen vindt u bij
PediRoda.
Iedere pedicure in Nederland is begonnen met de basisopleiding pedicure en hee daarbij het branchediploma
pedicure behaald. Daarnaast hee een hele grote groep een
cer ﬁcaat diabe sche voet en/of reuma sche voet gehaald,
de zogenaamde pedicure plus. De visie van Provoet en Zorgverzekeraars is erop gericht dat alle pedicures en pedicures plus doorstromen naar medisch pedicure. Waarom dan
medisch pedicure worden?
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Module II - Specialis sche technieken
• Nagelrepara e Gel en Acryl
• An druktechniek
• Orthesiologie
• Nagelrepara e (Geltechniek)
• Proeve van bekwaamheid
Module III - De ondernemingsvaardigheden (niveau 4)
• Digitaal por olio ondernemersvaardigheden

Vooropleiding
Om de opleiding Medisch Pedicure met goed gevolg te kunnen
afronden, moet u in het bezit zijn van een landelijk erkend basisdiploma

Kostenoverzicht
Inschrijfgeld opleiding Medisch Pedicure € 125,00.
Indien u de opleiding Medisch Pedicure gaat volgen zijn de kosten voor de Module Risicovoet en specialis sche technieken
totaal € 1.995,00 en de aan te schaﬀen materialen (± € 400,-).

De medisch pedicure (niveau 4) is breed opgeleid. Deze kan alle
zogeheten risicovoeten, welke o.a. zijn ontstaan door diabetes
of reuma, behandelen. De medisch pedicure bezit daarnaast
een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van specialis sche technieken. Daarmee worden de behandelmethoden
vergroot.

Het lesgeld kan in zijn geheel voor aanvang van de opleiding
worden voldaan of in 15 gelijke termijnen betaald worden door
middel van automa sche incasso.
In geval van betaling van het volledige bedrag voor het begin
van de opleiding, zal het inschrijfgeld in mindering worden gebracht.

We zien nu al dat de medisch pedicure deel gaat uitmaken van
zorgketens en zorggroepen en gaan samenwerken met pod-o
therapeuten. De hele gezondheidszorg zal straks gericht zijn op
samenwerking. Een zorggroep gaat bestaan uit een huisarts,
prak jkondersteuners, fysiotherapeut, podotherapeut maar
ook de medisch pedicure gaat deelnemen aan dit soort samenwerkingsverbanden.

Module I - De Risicovoet

Kortom, door de opleiding medisch pedicure zult u merken dat
u als vakvrouw/man een breder werkgebied krijgt, gecombineerd met een hoger aanzien en betere tarieven. U blij meedoen in de ontwikkelingen in de markt door u zelf te ontwikkelen
en samen te werken met andere (para)medische disciplines.

Het branchediploma Medisch Pedicure bestaat uit
de volgende modules:
Module I - De Risicovoet
• Module I - De diabe sche voet
• Module II & III - De reumavoet en overige risicovoet Oncologie
• Proeve van bekwaamheid

De diabe sche voet
(3 hele dagen en 2 halve dagen)

De reuma en overige risicovoet
(4 hele dagen en 2 halve dagen)

Examenkosten*
(3x theorie examen en 1x prak jkexamen)

€

610,00

€

620,00

€

465,00

€

240,00

€

240,00

€

180,00

€

180,00

€

60,00

€

265,00

Module II - De Specialis sche technieken
Nagelregula etechniek
2 hele dagen

Nagelrepara e Gel en Acryl
2 hele dagen

An druktechniek
(1 hele dag en 1 halve dag)

Orthesiologie
(1 hele dag en 1 halve dag)

Proeve van bekwaamheid
(1 halve dag)

Examenkosten*
(1x theorie examen en 1x prak jkexamen)
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Opleiding
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Module III - De ondernemersvaardigheden (niveau 4)
Digitaal por olio ondernemersvaardigheden

€

150,00

Mondeling examen/assessmentgesprek*

€

110,00

Gebruik E-learning*

€

65,00

(Begeleiding door middel van een coach)

(per jaar)

De ondernemersvaardigheden niveau 4 is een vereist onderdeel
om het diploma Medisch Pedicure met succes af te ronden. U kunt
deze cursus online volgen (via E-learning onder begeleiding van een
coach). De lessen ondernemersvaardigheden worden digitaal aangeboden in de vorm van vier vooraf opgenomen webinars.
Mocht u al ondernemersvaardigheden op niveau 4 in uw bezit
hebben of in het bezit zijn van de aantekening DV/RV, dan kunt u
hiervoor vrijstelling aanvragen bij het examenbureau.

Overzicht benodigde boeken (excl. 9 % BTW)

Onze lesloca es:

Risicovoet Module 1

€

31,50

• Almelo

• Weesp

Risicovoet Module 2

€

27,50

• Apeldoorn

• Zaltbommel

Risicovoet Module 3

€

29,50

• Ro erdam

• Zwolle

Nagelprothese- en repara etechniek

€

29,90

Nagelregula etechniek en nagelwalproblemen

€

31,50

An druktechniek

€

29,90

Orthesiologie

€

27,50

Richtlijnen

€

22,50

Let op!
* De examenkosten worden rechtstreeks aan het examenbureau betaald en zijn onder
voorbehoud van prijswijzigingen van het examenbureau.
* Prak jkexamens en mondelinge examens op de schoolloca e Almelo tegen een meerprijs à 50,00.
* Onze lessen zijn vrijgesteld van BTW.

Prak jkles Medisch Pedicure loca e Almelo

Contact
U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen.
Per e-mail op info@pediroda is verreweg het meest eﬃciënt.
Wij beantwoorden uw vragen of sturen de door u gevraagde
informa e zo spoedig mogelijk naar u toe.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord. U kunt ons
bereiken via telefoonnummer 0548 - 545 077.
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PediRoda - Parmentierweg 18 - 7602 PW Almelo
Tel. 0548 - 545 077 - info@pediroda.nl - www.pediroda .nl

