
 

BIJLAGE PERSBERICHT 

Opleidings- en beroepseisen mbo-4 medisch pedicure – NMMV – 

De Mbo-4 opleiding tot medisch pedicure is pittig:  

• Schriftelijke examens over lesstof behorend bij het vak van medisch pedicure  

• Stages lopen is een vereiste om ervaring op te doen 

• De proeve van bekwaamheid  

• Alle generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan/burgerschap en keuzedelen 

Daarna volgen de eisen van de *beroepsvereniging voor de afgestudeerde beroepsbeoefenaar: 

• Registratie in een onafhankelijk kwaliteitsregister (KMV) bij Kabiz  

• Een leven lang volgen van bijscholingen om te voldoen aan de eisen voor herregistratie.  

• Hierin werken Kabiz en Vektis nauw samen zodat er externe controle is.  

• Verplichte deelname aan collectieve verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid VvAA 

waaronder medische voetzorg is afgedekt 

• Leden dienen zich te houden aan het BCP en de BC van de NMMV. Beiden gericht op 

patiëntbelangen  

• Leden van de NMMV hebben goed uitgeruste praktijken  

• Hoewel niet verplicht voor de beroepsgroep, werken vele leden met een autoclaaf zodat 

instrumenten per cliënt steriel uit de verpakking komt.  

*De NMMV is de enige beroepsvereniging in Nederland voor mbo-4 afgestudeerde pedicures. 

Gaan ROC’s die nu ‘erkende ProVoet opleider” zijn geworden, met 
instemming van de minister via het bekostigd onderwijs opleiden voor een 
branchediploma? 

 
De NMMV kan niet anders dan concluderen dat het antwoord ‘ja’ is. De afgelopen zeven jaar zijn er 
vele aangetekende brieven naar met Ministerie van OC&W gestuurd, inclusief foto’s om te tonen wat 
medisch pedicures dagelijks tegenkomen. Doel: het reguleren van de medische voetzorg. 
  
Afgelopen jaar was ook het juiste moment voor het verzoek omdat in 2020 de kwalificatiedossiers 
(KD) mbo-3 Voetzorg en mbo-4 Medisch Pedicure aan herziening toe waren. Helaas, zowel de NMMV 
als mbo-4 opleider PediMedique zijn niet betrokken bij de herziening.  
 
Notabene kreeg de NMMV te horen dat het Kwaliteitsdossier is getekend op 21 januari 2021 door 
minister Van Engelshoven en op 29 januari 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant, zonder de 
NMMV en PediMedique vooraf te informeren. 
 
De NMMV heeft op 3 december 2020 de minister om opheldering gevraagd. Volgens 
branchevereniging ProVoet mogen alle branche-gediplomeerde pedicures weer aan het werk. Er 
gaan derhalve circa 9000 pedicures, zonder daarvoor te zijn opgeleid, medisch noodzakelijke zorg 
verlenen. Dat heeft de NMMV aan minister Engelshoven en het Ministerie van VWS gemeld. De 
bewindsvrouw legt de argumenten echter naast zich neer. 



 

 

Het blijkt onmogelijk de medische voetzorg te reguleren. Er is nu, meent de NMMV, een streep gezet 
door de mbo-opleiding medisch pedicure. Want: waarom nog een door het Rijk erkend diploma 
halen als de minister toestemming geeft aan alle opleiders zich als zorgopleiding te profileren? 

Namens Bestuur NMMV en directie PediMedique 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde personen. 
 
Namens de NMMV:     Namens PediMedique: 
Carlien Hofland, Voorzitter/bestuurslid zorg  Gèraldine Tibbe, directeur 
E: bestuurslidzorg@nmmv.nl     E: g.tibbe@pedimedique.nl   
T: 024 – 641 6668 (na 15.00 uur)   M: 06 - 40014067 

 
Madelon Grin, directeur 
E: m.grin@pedimedique.nl 
M: 06 - 52042815 
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