Wijzigingen/aanpassingen ivm gewijzigde eindtermen sept. 2019 in het vakboek
Theorie van de praktijk / 3.8.4. deel 3.

Hfd. 1 pag. 6 = aanvulling
-verslag van een onderzoek naar aanleiding van een klacht volgens SOEP-methode: de
SOEP-methode betekent Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan. Bij subjectief noteert u de
gevoelens en waarnemingen in eigen bewoording van de cliënt met betrekking tot de klacht.
Bij objectief noteert u de resultaten van het voetonderzoek (anamnese) en uw objectieve
waarnemingen, dat zijn waarnemingen die u ziet. Bij evaluatie, bijvoorbeeld bij een
doorverwijzing naar een arts, geeft u duidelijk de klachten en symptomen van uw cliënt aan.
Bij het onderdeel plan geeft u duidelijk aan van wat er nu gaat of moet gebeuren. Dit gegeven
legt u uw cliënt ook duidelijk uit. U kunt uw cliënt hierbij geruststellen en dat een nader
onderzoek en/of een behandeling met geneesmiddelen volgens u noodzakelijk is.

Hfd. 3 pag. 17 = aanpassing
1. STANDAFWIJKINGEN VAN DE VOET
• Platvoet/pes planus
• Rechte voet/pes rectus
• Holvoet/pes excavatus of pes cavus

In het vakboek zijn de voettypen zoals omschreven: Valgustype / Varustype als tekst verwijderd en
omgezet naar de omschrijving: valgusstand van het hielbeen en/of varusstand van het hielbeen.
Het boek De blauwdruk is hierop al reeds aangepast.
Hfd. 4 pag. 26 = nieuwe eindterm / Sterilon is verwijderd.
-Dettol wondspray is ingeschreven onder RVG 102385 en wordt gebruikt om verse kleine
wondjes te reinigen en om gewone bacteriën die geassocieerd zijn met infectie van lichte
wondjes, te verwijderen. Dit product bevat benzalkoniumchloride 0,20% w/w als werkzaam
bestanddeel en propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken. Is uitsluitend voor uitwendig
gebruik en is niet bedoeld om de wondheling te verbeteren. Het mag niet worden gebruikt op
grote of ernstige wonden en het is enkel bestemd voor kortdurend, plaatselijk
kortetermijngebruik. Bijwerkingen zijn zeer zelden opgetreden: hieronder vallen jeuk,
huiduitslag, huidirritatie, brandend gevoel, zwelling en verkleuring van de huid. Er kan een
reactie optreden op de plaats waar het product werd gebruikt, zoals schilfering van de huid.
Hfd. 5 Biomechanica van het staan is het Indifferent evenwicht verwijderd.

-De loopcyclus of het gaan d.m.v. de spierwerking is uitgebreid besproken in het vakboek
”De blauwdruk – Anatomie & Orthopedie van de voet” onder hoofdstuk 1. De dynamische
blauwdruk, waarop u de juiste of een onjuiste afwikkeling kunt beoordelen, vindt u onder
hoofdstuk 5. Het vaststellen van de afwikkeling van de voet na het maken van een dynamische
blauwdruk, evenals het onderzoek van gaan en staan met schoeisel worden niet meer in de
eindtermen vermeld. Inventarisatie van gegevens, door middel van het intekenen van een
statische blauwdruk zijn ook uit de eindtermen verwijderd.

STUDIEACTIVITEITEN

De blauwdruk maken & Voetonderzoek

Statische blauwdruk maken

= voorbereiding, instructies en uitvoering, kan de
procedure bij het maken omschrijven, kan
omtrekvoet, buiten- en binnenenkel (punt 3 en 4),
centrum van hielbeen (punt 7), kopjes 1e en 5e
middenvoetsbeen aangeven (punt 1 en 2)

Interpreteren statische blauwdruk

= kan het vetpolster aangeven en daarbij eventuele
drukpunten van de voet vaststellen, kan afwijkende
beelden van bot en weefseldelen vaststellen, kan
normale, verhoogde en verlaagde voetbogen
vaststellen

Onderzoek beweeglijkheid voet

= actief, passief en mate van beweeglijkheid bij
gaan en staan

Onderzoek bewegingsvormen

= plantair en dorsaal flexie, in- en eversie, rotatie,
pronatie en supinatie

Biomechanica van gaan en staan

= spierwerking, evenwicht en steunvlak en weet de
juiste en onjuiste afwikkeling te omschrijven in een
dynamische blauwdruk

Relatie tussen evenwicht

= stabiel en instabiel

Spierwerking bij gaan

= fasen van afwikkeling en ganghoek

Onderzoek gaan en staan zonder
schoenen

= juiste of onjuiste afwikkeling en kan de resultaten
van het onderzoek in schatten

Hfd. 6 pag. 47 = nieuwe eindterm
De ballijn. De omvang van de voet wordt op het breedste punt van de voorvoet gemeten, de
zogenaamde ballijn. De ballijn is een virtuele lijn die tussen de bal van de grote en de kleine
teen verloopt. Daarnaast mag de schoen niet van de hiel naar de ballijn kunnen buigen.

Hfd. 8 blz. 69 = aanpassing n.a.v. de eindterm
DE PRAKTIJK
In dit onderdeel leert u de taken voor het uitvoeren van de praktijk volgens de eindtermen,
genoemd in het Branche Kwalificatiedossier Pedicure. Aangezien ieder examenorgaan (er zijn
er twee/TCI en Exuive) haar eigen formulieren voor de werkvolgorde en het behandelplan
hanteert, kan en mag de werkvolgorde zoals vermeld in dit lesboek hiervan afwijken. U mag
de werkvolgorde als pedicure zelf bepalen, ook tijdens uw opleiding! Wilt u eerst eelt snijden
en hierna nagels knippen of wilt u eerst pijnlijke locaties behandelen, etc. is dit dus toegestaan.
De uitvoering van het behandelplan kiest u als pedicure zelf. Een foute werkvolgorde tijdens
het examen bestaat niet meer! Maar u dient de werkvolgorde wel volgens het door u ingevulde
werkplan uit te voeren! Het anamneseformulier voor uw examen ontvangt u van de
schoolleiding en/of uw docente /coach. Wij wijzen u er op dat u bij het uitvoeren van de taken
de instructies van uw praktijkdocente dient op te volgen.
Pag. 71 = aanvulling n.a.v. nieuwe eindterm
Ten behoeve van de anamnese verzamelt u nu de gegevens van uw cliënt en noteert deze op
de juiste manier. Zowel de persoonlijke gegevens als de medische achtergrond worden
volgens de wet “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”, met toestemming van
de klant juist weergegeven. U constateert de indicaties en contra-indicaties op voet en been
op de juiste wijze en noteert dit in beroepsmatige termen op het anamneseformulier. De
klachten van uw cliënt moeten in de woorden van uw cliënt genoteerd worden. U noteert dus
alles in de bewoording van uw cliënt zoals; ik heb een zere kleine teen of heb pijn in de knobbel
bij mijn grote teen, etc. Deze woorden mag u dus niet omzetten naar beroepsmatige termen.
Pag. 80 = aanvulling n.a.v. de eindterm
• Wondbehandeling
Tijdens een voetbehandeling mogen er geen wondjes gemaakt worden. De assessoren
bepalen en overleggen of iemand door het maken van een wondje gezakt is. Men houdt
rekening met vasculaire likdoorns. Ook met onhandig snijden, vingers en/of duim voor het
mesje, hakken en niet volgens de voorschriften de snijtechniek uitvoeren, etc. Ook met het
niet goed uitvoeren van het opzetten van een mesje op de meshouder. Is er hierdoor een
wondje in eigen vinger ontstaan dan heeft u de kans dat u gelijk al gezakt bent. Wondje
gemaakt tijdens het frezen? Er mogen tijdens een voetbehandeling geen wondjes gemaakt
worden. Men gaat er in principe vanuit dat u de frees- en snijtechniek goed beheerst, dat u
een likdoorn zonder een bloeding te veroorzaken verwijderen kunt.
Pag. 86 = aanvulling geen eidterm.
LIGASANO
Ligasano PU foam wit is een wondverband en wordt gebruikt bij wondzorg. Het is een grof
Polyurethaan schuimverband, ook zeer geschikt voor het tamponneren van de nagelwal bij

een veroorzaakt wondje, geïrriteerde nagelwal en/of bij een behandeling van een
ingroeiende nagel. Het is op rol verkrijgbaar van 100 x 1,5 x 0,4 cm en 300 x 2,5 x 0,4 cm.
Ligasano bezit een micro-poreuze structuur, voorkomt ingroei van weefsel, is niet-klevend en
zeer geschikt in de pedicurepraktijk!
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