
Trainingen voor pedicures

Kijk voor de data op www.feetforward.nl

2 punten KRP/Procert per training

Online training, eenvoudig inloggen

Op zaterdagochtend van 10:00-12:15 uur

Live en interactief

Met praktisch toepasbare tips en veel beeldmateriaal

Inclusief naslagwerk en voorbeeld verwijsbrieven

Artrose van het MTP1-gewricht en jicht
DOMEIN VOETZORG - OVERIGE VOETZORG

Jicht en artrose geven pijnklachten aan het grote teengewricht
Je hoort welke adviezen je kan geven voor minder pijn. Als pedicure draag je dus bij aan een gezonde 
leefstijl door het verminderen van voetpijn. Ook hoor je meer over röntgenfoto’s van de voet en over 
operaties.

Waardering 8,8

Een platvoet bij kinderen en volwassenen voor de pedicure
DOMEIN OMGEVINGSBEWUST HANDELEN

Er zijn twee soorten platvoeten die leiden tot een steeds plattere én pijnlijke voet
De pedicure speelt een belangrijke rol om deze pijnlijke platvoet te herkennen én om erger te 
voorkomen. Tijdens deze training krijg je concrete tips om deze platvoeten te herkennen en adviezen 
over te geven. Je cliënten zullen je dankbaar zijn.

Waardering 9,0

Hallux (abducto) valgus en bunionettes
DOMEIN OMGEVINGSBEWUST HANDELEN

Cliënten willen graag meer weten over operaties en wat eraan te doen is
Deze training geeft een opfrissing over voetoperaties én de verschillende soorten Hallux Valgus en 
bunionettes. Als pedicure kan je deze soorten ook van elkaar onderscheiden. Tijdens deze training 
krijg je daarvoor toepasbare tips die je helpen een nog beter advies te geven. 

Waardering 8,2

Voeten en artrose van knie en enkel
DOMEIN OMGEVINGSBEWUST HANDELEN

Als pedicure kan je ook bij enkel- en knieproblemen helpen
Door enkel- en knieartrose gaan cliënten anders lopen. Je krijgt tips die je kan doorgeven aan cliënten 
met knie- en enkelartrose voor minder pijn. Ook ben je van levensbelang om een voetwond te 
voorkomen.

“Geen reistijd en keurig op tijd”

“Leuke interactie, duidelijke uitleg”

“Leerzame training en weer eens wat anders dan diabetes”

“Zeer leerzaam en toepasbaar; zeker aan te bevelen”

“Heel interessant, lijkt cursus in het echt”

“Weer bewuster en opgefrist. Leuk, die röntgenfoto's!”

Waardering 8,7

Voeten en herseninfarct en hartfalen
DOMEIN VOETZORG - OVERIGE RISICOVOET (niet zijnde DM of reuma)

Red levens en herken signalen van een CVA of hartfalen
De pedicure ziet veel cliënten met een verhoogd risico op een herseninfarct en hartfalen. Bijvoorbeeld 
door DM en bij ouderen. Acuut hartfalen kan zich uiten rond de enkels, een CVA kan zomaar in je 
praktijk plaatsvinden, én leidt vaak tot voet-, schoen en loopproblemen. Oftewel: als pedicure heb je 
een belangrijke taak.

Waardering 9,2

Voeten en Reumatoïde Artritis en Fibromyalgie
DOMEIN OMGEVINGSBEWUST HANDELEN

Over hoe je RA-voeten controleert en wat te doen bij fibromyalgie
Want het controleren van de RA-voet blijft belangrijk, ook al ontstaan er dankzij de nieuwe RA-medi-
catie minder voetafwijkingen. Ook wordt je kennis over fibromyalgie opgefrist en kan je nog betere 
adviezen geven aan cliënten met deze pijnlijke aandoening.

Waardering 8,5


