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Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het reglement KwaliteitsRegister voor de Pedicure (KRP) dat vanaf 1 januari 2015 van
toepassing is.
Het KRP draagt zorg voor de stimulering en borging van kwaliteitsontwikkeling voor pedicures die
zich richten op de zorg aan mensen met risicovoeten. Een geregistreerde pedicure beschikt over
diploma’s, zet zich in voor kwaliteitsbewust handelen, houdt kennis en vaardigheden up-to-date,
verdiept en verbreedt zich en werkt volgens de gangbare normen in de branche.
De richting van het kwaliteitsbeleid binnen het KRP is afgestemd op de markt. Hiervoor vindt
stelselmatig overleg plaats met belangrijke partners uit de voetzorg markt. Het KRP maakt de
kwaliteiten van een geregistreerde pedicure inzichtelijk voor consumenten, zorgprofessionals,
zorggroepen, zorgverzekeraars en pedicures.
De nadruk in deze beleidsperiode ligt op het verder uitbouwen van de kwaliteit van pedicures en
bijbehorende borging. Door ontwikkelingen in de voetzorg op het gebied van contractering en
ketenvorming, wordt professionele samenwerking steeds belangrijker. Daarnaast is er steeds meer
behoefte aan inzichtelijke kwaliteit van pedicures. De kwaliteit die een pedicure met zich meebrengt,
wordt in deze beleidsperiode verder inzichtelijk gemaakt: haar inspanningen in het KRP worden
zichtbaar.
De geregistreerde pedicure beschikt niet alleen over inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar is
daarnaast een gedreven professional die goed samenwerkt met aanpalende disciplines en kwalitatief
hoogwaardige voetzorg levert.
Met deze koers zetten we een volgende stap op het pad van professionalisering van kwaliteit binnen
het KRP met als doel kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Dit reglement schetst het kader
waarbinnen dit vanaf 2015 in het KRP wordt gerealiseerd.
Namens het bestuur van ProCERT,

Dhr. M.J.F.M. Eijkemans
voorzitter

Reglement Kwaliteitsregister
voor de Pedicure (januari 2015)

Pagina 1 van 16

Voorwoord

2

1
2
3
4
5
6

Inhoudsopgave

Voorwoord ................................................................................................... 1
Inhoudsopgave ............................................................................................. 2
Inleiding ........................................................................................................ 3
Kwaliteitsnormen ......................................................................................... 4
Toelatingsvoorwaarden ................................................................................ 4
Accreditatiesysteem ..................................................................................... 5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Geaccrediteerde kennisactiviteiten ............................................................................... 5
Initiatieven kwaliteitsbewust handelen ......................................................................... 5
Domeinen kennisactiviteiten ......................................................................................... 6
Categorieën kennisactiviteiten....................................................................................... 6
Persoonlijke accreditatieperiode ................................................................................... 6
Termijn ........................................................................................................................... 6
Accreditatiepunten..................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Beleid van toepassing op persoonlijke accreditatieperiode .......................................... 7
Jaarlijkse kwaliteitsontwikkeling .................................................................................... 7
Registratie Medisch Pedicure ......................................................................................... 7
Registratie Risicovoet ..................................................................................................... 8
Registratie Pedicure DV, RV en DV/RV ........................................................................... 8
Indien niet aan voorwaarden wordt voldaan ................................................................. 9
‘Mijn KRP’ ....................................................................................................................... 9
Curriculumontwikkeling ............................................................................................... 10
Overige bepalingen ...................................................................................................... 11

7 Kosten registratie en opzegging .................................................................. 11
7.1
7.2
7.3
7.4

Registratiekosten.......................................................................................................... 11
Wanbetaling ................................................................................................................. 11
Opzegging registratie ................................................................................................... 11
Registratiepas ............................................................................................................... 11

8 Accreditatie kennisprogramma’s ................................................................. 12
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Accreditatieformat ....................................................................................................... 12
Aanvragen van accreditatie - kennisactiviteiten .......................................................... 13
Aanvragen van accreditatie - initiatieven kwaliteitsbewust handelen ........................ 13
Kosten ........................................................................................................................... 13
Geldigheid accreditatie ................................................................................................ 13
College beroep en bezwaar .......................................................................................... 13
Punten toekennen ...................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9 Toegang tot het kwaliteitsregister ............................................................... 14
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Geregistreerden ........................................................................................................... 14
Consumenten en zorgprofessionals ............................................................................. 14
Kennisaanbieders ......................................................................................................... 14
Zorgverzekeraars .......................................................................................................... 14
ProCERT ........................................................................................................................ 14
Ritense .......................................................................................................................... 15

Reglement Kwaliteitsregister
voor de Pedicure (januari 2015)

Pagina 2 van 16

Inhoudsopgave

3

Inleiding

Het KRP als instrument borgt en stimuleert de kwaliteitsontwikkeling van de beroepsuitoefening van
pedicures. Het KRP maakt de kwaliteiten van een geregistreerde pedicure inzichtelijk voor
consumenten, zorgprofessionals, zorggroepen, zorgverzekeraars en pedicures. Het KRP registreert de
inspanningen en bij- en nascholing die een pedicure onderneemt om de kwaliteitsontwikkeling te
realiseren.
Het reglement beschrijft de werking van het registratiesysteem vanaf 1 januari 2015, inclusief
regelingen en voorwaarden die op het systeem van toepassing zijn.
Het beschrijft onder andere:







De voorwaarden voor toelating tot het KRP.
De voorwaarden waaraan een geregistreerde pedicure moet voldoen om de registratie te
behouden.
De werking van het accreditatiesysteem.
De voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen om te worden geaccrediteerd.
Hoe accreditatie aangevraagd kan worden.
Welke instanties en personen toegang hebben tot het register en voor welke gegevens.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet. ProCERT zal in deze zaken
handelen in lijn met haar overkoepelend beleid. Indien nodig zullen deze besluiten leiden tot nieuwe
voorwaarden, die kenbaar worden gemaakt in het reglement. Daarnaast worden pedicures en
andere betrokken partijen hierover geïnformeerd middels nieuwsberichten en via de website
www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.
De werkorganisatie van ProCERT treedt op als uitvoerend orgaan, het beheert het KRP en bewaakt de
kwaliteit. De stichting ProCERT bezit de rechten op het register.
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Kwaliteitsnormen

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure
en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Een van de voorwaarden hierbij is dat het
registratiesysteem aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche.
De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:





5

Vakbekwaamheid: geformuleerd in het beroepscompetentieprofiel (bcp) Medisch Pedicure, of
hier direct ondersteunend aan en passend binnen het (medische) karakter van het beroep.
Branchevereisten: deze worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude
en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen:
richtlijnen en gewenste innovaties van het beroep.
Actualisatie van kennis en kunde: het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de
toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Kwaliteitsbewust handelen: binnen de normen van de branche als integraal onderdeel van de
beroepsuitoefening teneinde een continue verbetering en borging van kwaliteit.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor toelating tot het KRP dient men aan één van de volgende
voorwaarden te voldoen:
A. Een erkend en geldig diploma medisch pedicure.
B. Een erkend en geldig bewijsstuk van succesvolle afronding van het examenonderdeel
risicovoet van het diploma medisch pedicure. Men kan maximaal drie jaar in het KRP
verblijven op basis van dit gegeven.
Indien sprake is van aanmelding waarbij niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, dan zal
ProCERT in lijn met haar beleid een besluit nemen betreffende toelating tot het register.
Indien een eerdere registratie is beëindigd:



doordat de pedicure niet aan de voorwaarden voldeed,
én/of op verzoek van de pedicure,

kan een pedicure zich niet zonder meer op basis van hetzelfde bewijsstuk opnieuw aanmelden.
ProCERT beoordeelt of toelating gerechtvaardigd is en of aanvullende voorwaarden worden gesteld.
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Accreditatiesysteem

Het accreditatiesysteem is onderdeel van het KRP. Met het accreditatiesysteem wordt kennis en
kunde met betrekking tot ontwikkelingen op het vakgebied door de beroepsbeoefenaar geborgd en
inzichtelijk gemaakt.
6.1

Geaccrediteerde kennisactiviteiten

Om in het KRP geregistreerd te blijven, moeten kennis en vaardigheden op peil worden gehouden.
Hiervoor moeten kennisactiviteiten gevolgd worden die aan de in dit reglement gestelde vereisten
voldoen.
Een activiteit moet aan één van de volgende criteria voldoen om voor accreditatie in aanmerking te
komen:







De activiteit draagt bij aan de realisatie van competenties, zoals omschreven in het
beroepscompetentieprofiel (bcp) medisch pedicure.
De activiteit is direct ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch pedicure en past
binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
Het programma is gebaseerd op de eisen die de branche stelt aan het beroep en de
beroepsuitoefening, de zogenaamde branchevereisten.
De activiteit draagt bij aan een verbreding voor het marktperspectief van de medisch pedicure,
binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
Kennisverhoging door participatie in brancheontwikkelingen. ProCERT behoudt zich het recht
voor, om op advies van de branche punten toe te kennen aan initiatieven die het kennisniveau
van de geregistreerde pedicure verhogen.
De activiteit draagt bij aan competenties die belangrijk zijn voor de positie van de pedicure in
de keten, door bevordering van inhoudelijke samenwerking en/of basiskennis van aanpalende
disciplines met het oog op verwijzing.

Activiteiten die geschikt bevonden zijn voor opname in het register worden geaccrediteerd. De
aanvraagprocedure voor toekenning van accreditatiepunten voor kennisaanbieders wordt besproken
in punt acht van dit reglement.
6.2

Initiatieven kwaliteitsbewust handelen

Initiatieven die zich richten op kwaliteitsbewust handelen, maar niet binnen sectie 6.1 passen
kunnen ook worden geaccrediteerd. Het gaat hierbij om eenmalige initiatieven die buiten het KRP
plaatsvinden, maar wel een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het KRP en zodoende
gehonoreerd kunnen worden binnen het KRP. Enkele voorbeelden: intervisie, zelfreflectie,
klanttevredenheidsonderzoek, etc. Hierbij wordt op individuele basis beoordeeld of de activiteit past
binnen de kaders van het KRP en hoe deze wordt gewaardeerd.
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6.3

Domeinen kennisactiviteiten

De activiteiten in het KRP zijn ingedeeld in domeinen:




6.4

Voetzorg: Inhoudelijke kennis en vaardigheden, activiteiten die bijdragen aan de competenties
uit het bcp medisch pedicure, of ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch
pedicure en passen binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
Kwaliteitsbewust handelen: activiteiten die bijdragen aan het verhogen van het
kwaliteitsbewustzijn, op het gebied van praktijk en medisch pedicure, binnen de kaders van de
normen van de branche.
Professionaliteit: Activiteiten die bijdragen aan een professionele bedrijfsvoering en/of
beroepsuitoefening door de medisch pedicure.
Categorieën kennisactiviteiten

Kennisactiviteiten die zijn opgenomen in het cursusaanbod van het KRP zijn daarnaast ingedeeld in
categorieën. Deze zijn bepalend voor pedicures voor wie (nog) geen domeinen van toepassing zijn.
6.4.1 Beroepsvereisten
De inhoud van deze activiteiten valt binnen de meest recente versie van het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure, zoals vastgesteld door het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). De inhoud
is onderdeel van de kennis die nodig is om de kerntaken uit het beroepscompetentieprofiel medisch
pedicure uit te kunnen voeren.
6.4.2 Branchevereisten
De inhoud van deze activiteiten wordt door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude
en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Binnen deze categorie vallen de verplichte
activiteiten uit het KRP.
6.4.3 Vrije ruimte
De inhoud van deze activiteit levert wel een bijdrage aan relevante kennisvermeerdering voor de
beroepsgroep, maar vormt geen onderdeel van het beroepscompetentieprofiel en is niet vastgesteld
als branchevereiste. De inhoud is ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch pedicure
en past binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
6.5

Persoonlijke accreditatieperiode

Voor iedere geregistreerde is een persoonlijke accreditatieperiode van toepassing. De verschillende
aspecten die hierop van toepassing zijn worden verderop besproken.
6.6

Termijn

De standaardtermijn van een persoonlijke accreditatieperiode is drie jaar. Deze periode start op het
moment dat de aanmelding wordt goedgekeurd en de pedicure in het KRP wordt geregistreerd. Als
de persoonlijke accreditatieperiode van drie jaar om is, start er weer een nieuwe persoonlijke
accreditatieperiode van drie jaar, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
6.7

Voorwaarde punten of activiteiten

Een (gekwalificeerd) beroepsbeoefenaar moet gedurende de persoonlijke accreditatieperiode een
vastgesteld minimaal aantal punten behalen of activiteiten volgen. Dit wordt bijgehouden in het
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accreditatiesysteem. Als men in de persoonlijke accreditatieperiode meer dan het benodigde aantal
behaalt of volgt, dan kan dit overschot niet worden meegenomen naar de volgende periode.
Deelname aan een activiteit levert slechts eenmalig accreditatiepunten op, ongeacht de persoonlijke
accreditatieperiode. Herhaaldelijke deelname aan één activiteit levert niet de gewenste
kennisvermeerdering op en wordt zodoende niet met accreditatiepunten beloond. Indien een
activiteit substantieel is gewijzigd ten opzichte van eerdere versies, dan dient hiervoor opnieuw
accreditatie te worden aangevraagd.
6.8

Beleid van toepassing op persoonlijke accreditatieperiode

Gedurende de gehele persoonlijke accreditatieperiode, is het beleid van toepassing, dat van kracht
was op het moment dat de persoonlijke accreditatieperiode startte.
6.9

Jaarlijkse kwaliteitsontwikkeling

Het uitgangspunt van het KRP is dat men de benodigde ontwikkeling kan realiseren tegen beperkte
tijdsinvestering: 1 – 1,5 dag per jaar, afhankelijk van de kwalificatie.
6.10 Registratie Medisch Pedicure
6.10.1 Definitie kwalificatie
De medisch pedicure is breed opgeleid in de behandeling van alle risicovoeten. Daarnaast is tijdens
de opleiding specifiek aandacht besteed aan samenwerking met zorgpartners en succesvol
ondernemerschap.
6.10.2 Accreditatieperiode
De standaardtermijn van een persoonlijke accreditatieperiode is drie jaar. Deze periode start op het
moment dat de aanmelding wordt goedgekeurd en de pedicure in het KRP wordt geregistreerd. Als
de persoonlijke accreditatieperiode van drie jaar om is, start er weer een nieuwe persoonlijke
accreditatieperiode van drie jaar (indien aan alle voorwaarden is voldaan).
6.10.3 Indien periode gestart op of na 1-1-2015
Voorwaarde is dat de medisch pedicure minimaal 7 activiteiten volgt in de persoonlijke
accreditatieperiode, verdeeld over de domeinen Voetzorg (3 activiteiten), Kwaliteitsbewust handelen
(2 activiteiten) en Professionaliteit (2 activiteiten).
6.10.4 Indien periode gestart voor 1-1-2015
De medisch pedicure moet minimaal 100 punten behalen om de registratie te behouden. Ze mag
hierbij onbeperkt activiteiten volgen, uit alle categorieën: beroepsvereisten, branchevereisten en vrije
ruimte.
Afhankelijk van de situatie dient de pedicure activiteiten uit de categorie branchevereisten te volgen.
De pedicure dient in haar persoonlijke accreditatieperiode de verplichte activiteiten te voldoen, die
behoren tot het beleid dat van toepassing is op haar persoonlijke accreditatieperiode. Op de pagina
verplichte activiteiten bij Mijn KRP staat vermeld welke verplichte activiteiten men moet volgen.
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6.11 Registratie Risicovoet
6.11.1 Definitie kwalificatie
Pedicure in opleiding tot medisch pedicure. Deze pedicures hebben het onderdeel risicovoet van de
opleiding succesvol afgerond. Zij krijgen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen naast hun
opleiding.
6.11.2 Accreditatieperiode
De standaardtermijn van een persoonlijke accreditatieperiode is drie jaar. Deze periode start op het
moment dat de aanmelding wordt goedgekeurd en de pedicure in het KRP wordt geregistreerd. Als
de persoonlijke accreditatieperiode van drie jaar om is, start er weer een nieuwe persoonlijke
accreditatieperiode van drie jaar, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
6.11.3 Voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn op deze categorie van toepassing:



Men moet in 0-3 jaar het diploma medisch pedicure halen en laten registreren.
Afhankelijk van de situatie dient de pedicure activiteiten uit de categorie branchevereisten te
volgen. Op de pagina verplichte activiteiten bij Mijn KRP staat vermeld welke verplichte
activiteiten men moet volgen.

De punten die men behaalt tijdens de opleiding worden bijgeschreven in het KRP maar zijn niet
bepalend voor de overgang naar de volgende periode, dat is het diploma medisch pedicure.
6.12 Registratie Pedicure DV, RV en DV/RV
6.12.1 Definitie kwalificatie
De groep pedicures DV, RV of DV/RV is vanaf het begin van het register in 2009 in het KRP
opgenomen. Deze pedicures beschikken over een certificaat DV en/of RV en ontwikkelen zich binnen
de competenties van de medisch pedicure richting het diploma medisch pedicure.
6.12.2 Accreditatieperiode
De standaardtermijn van een persoonlijke accreditatieperiode is drie jaar. Deze periode start op het
moment dat de aanmelding wordt goedgekeurd en de pedicure in het KRP wordt geregistreerd. Als
de persoonlijke accreditatieperiode van drie jaar om is, start er weer een nieuwe persoonlijke
accreditatieperiode van drie jaar, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
6.12.3 Voorwaarden
Onderstaande tabel toont per kwalificatie hoeveel punten men moet halen en uit welke categorieën.



Pedicure DV of RV: Minimaal 60 punten, uitsluitend uit categorie beroepsvereisten
Pedicure DV/RV: Minimaal 90 punten, waarvan minimaal 80 uit de categorie beroepvereisten
en maximaal 10 uit de categorie vrije ruimte.

Het beleid is erop gericht dat pedicures met alleen de aantekening DV of RV, zich uitsluitend richten
op kennisontwikkeling die bijdraagt aan de realisatie van competenties, zoals omschreven in het
beroepscompetentieprofiel medisch pedicure (beroepsvereisten). Pedicures DV/RV krijgen beperkt
de mogelijkheid om zich te verbreden buiten het beroepscompetentieprofiel (vrije ruimte).
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6.12.4 Branchevereisten
Afhankelijk van de situatie dient de pedicure activiteiten uit de categorie branchevereisten te volgen.
De pedicure dient in haar persoonlijke accreditatieperiode de verplichte activiteiten te voldoen, die
behoren tot het beleid dat van toepassing is op haar persoonlijke accreditatieperiode. Op de pagina
verplichte activiteiten bij Mijn KRP staat vermeld welke verplichte activiteiten men moet volgen.
6.13 Indien niet aan voorwaarden wordt voldaan
Indien een pedicure binnen de reguliere persoonlijke accreditatieperiode niet aan de voorwaarden
voldoet, kan onderstaande van toepassing zijn.
6.13.1 Respijtperiode
Indien een geregistreerde in de reguliere persoonlijke accreditatieperiode niet aan de voorwaarden
voldoet start er een respijtperiode. Deze duurt maximaal vier maanden en start aansluitend aan de
reguliere persoonlijke accreditatieperiode. In deze respijtperiode is de geregistreerde niet zichtbaar
in het register. De pedicure heeft binnen de respijtperiode de mogelijkheid om alsnog aan alle
voorwaarden te voldoen. Zodra dit het geval is, wordt de pedicure weer zichtbaar in het register. De
tijd in de respijtperiode, wordt in minder gebracht op de reguliere persoonlijke accreditatieperiode
die aansluitend start.
6.13.2 Schaduwperiode
Wanneer een geregistreerde ook tijdens de respijtperiode niet aan de voorwaarden voldoet, is er de
mogelijkheid om gebruik te maken van de schaduwperiode. De schaduwperiode is een nieuwe
periode, waarin de pedicure niet zichtbaar is in het register. Pas zodra aan alle voorwaarden is
voldaan dan wordt de pedicure weer opgenomen in het register. De volgende voorwaarden zijn van
toepassing:




Afronding verplichte activiteiten uit alle historische persoonlijke accreditatieperiodes.
Afronding verplichte activiteiten uit de actieve persoonlijke accreditatieperiode.
Benodigd aantal punten uit de actieve periode behaald.

Indien en pedicure gebruik wil maken van de schaduwperiode dient ze zich hiervoor aan te melden,
binnen 30 dagen na de start van de schaduwperiode.
6.13.3 Uitstel
Geregistreerde pedicures die door dringende omstandigheden hun punten in een
accreditatieperiode niet zullen gaan halen kunnen voor ontheffingsmogelijkheden schriftelijk contact
opnemen met het secretariaat van ProCERT. Hierbij is het belangrijk dat de situatie duidelijk wordt
beschreven.
6.14

Mijn KRP

De vertaalslag van bovenstaande items naar de praktijk, vindt plaats in de sectie Mijn KRP van het
kwaliteitsregister. Op deze pagina wordt voor iedere individuele geregistreerde een overzicht
gegeven van haar persoonlijke situatie.
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6.15 Curriculumontwikkeling
Curriculumontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering binnen de
pedicurebranche. Zodoende wordt rekening gehouden met inspanningen die een geregistreerde
hiervoor levert.
6.15.1 Opleiding tot medisch pedicure
De belangrijkste vorm van curriculum is de vorm die leidt tot het diploma medisch pedicure. Het
startpunt voor pedicures die een opleiding volgen tot medisch pedicure kan verschillend zijn:





De pedicure staat geregistreerd als DV, RV of DV/RV: zij volgt kennisbijeenkomsten die
inhoudelijk aansluiten bij onderdelen van de opleiding.
De pedicure is niet geregistreerd in het KRP en beschikt over het diploma pedicure en/of
relevante certificaten.
De pedicure is na 01-01-2013 gestart met een erkende opleiding tot medisch pedicure en staat
geregistreerd met ‘Risicovoet’; deze pedicure moet binnen een periode van drie jaar het
diploma medisch pedicure halen, laten registreren en de verplichte activiteiten volgen.
De pedicure is voor 01-01-2013 gestart met een erkende opleiding tot medisch pedicure en
staat geregistreerd met ‘Risicovoet’. Deze pedicure moet binnen een periode van vijf jaar het
diploma medisch pedicure halen en laten registreren en de verplichte activiteiten volgen. Voor
nieuwe instroom in deze groep geldt dat de pedicure een bewijsstuk dient te overleggen
waaruit blijkt dat men voor 01-01-2013 met de opleiding is gestart.

6.15.2 Stimuleringsmaatregel doorstroming kwalificatie medisch pedicure
Indien een pedicure die geregistreerd is in het KRP (DV, RV, DV/RV of Risicovoet) vervolgens het
diploma medisch pedicure laat registreren, is men in de daaropvolgende periode als medisch
pedicure vrijgesteld van de verplichting om punten te behalen, mits een kopie van het diploma
binnen vijf maanden na de examendatum in het bezit is van ProCERT. De verplichte activiteiten
moeten nog wel gevolgd worden. Voor pedicures uit de categorie risicovoet, met een vijfjarige
termijn, geldt als extra voorwaarde voor de vrijstelling dat het diploma binnen drie jaar na de start
van de persoonlijke accreditatieperiode is geregistreerd.
Deze regeling heeft als doel om pedicures die al zijn geregistreerd, te stimuleren het reeds behaalde
diploma snel te laten registreren in het KRP. De vrijstelling voorkomt dat men als gevolg van het snel
inleveren aan meer voorwaarden moet voldoen, omdat na wijziging van de kwalificatie een nieuwe
persoonlijke accreditatieperiode start waarin men opnieuw aan voorwaarden moet voldoen. Deze
stimuleringsmaatregel geldt zodoende niet voor pedicures die zich op basis van het diploma nieuw
aanmelden bij het KRP.
6.15.3 Opleiding tot podotherapeut
Voor medisch pedicures die de opleiding tot podotherapeut volgen, geldt dat zij hiervoor een
beperkte vrijstelling kunnen ontvangen. Een pedicure moet hiervoor jaarlijks een bewijs van
inschrijving voor de opleiding overleggen. Er wordt vrijstelling verleend voor de duur van de
opleiding.
6.15.4 Erkend leerbedrijf
Een leerbedrijf biedt scholieren die een opleiding volgen tot medisch pedicure de mogelijkheid om
praktijkervaring op te doen. Geregistreerde pedicures die erkend zijn als leerbedrijf, kunnen hiervoor
een tegemoetkoming ontvangen. Deze wordt slechts één keer per persoonlijke accreditatieperiode
toegekend. Indien er (medisch) pedicures stage lopen dan is de tegemoetkoming hoger.
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6.16 Overige bepalingen
6.16.1 Wijziging kwalificatie
Bij een wijziging van de kwalificatie van de pedicure, start een nieuwe persoonlijke
accreditatieperiode. Hierop zijn de voorwaarden van toepassing, behorende bij de nieuwe
kwalificatie. Reeds behaalde punten uit de vorige periode, kunnen niet worden meegenomen naar
de nieuwe periode. Om kwaliteitsverbetering te stimuleren, kan een kwalificatie uitsluitend
verhoogd worden.
6.16.2 Sabbatical periode
Een geregistreerde pedicure heeft de mogelijkheid om een sabbatical periode aan te vragen. Indien
zij zich in een vastgestelde periode niet in zal zetten voor haar kwaliteitsontwikkeling dan kan zij
hiertoe een verzoek indienen. ProCERT zal op individuele basis beoordelen of er sprake is van
gegronde redenen en welke termijn passend is. De maximale duur van een sabbaticalperiode
bedraagt één jaar.
6.16.3 Correspondentie
Het Kwaliteitsregister voor de Pedicure is opgezet binnen een digitale web based omgeving.
Zodoende verloopt alle berichtgeving aan de betrokken partijen digitaal. Voor een correcte
informatie-verstrekking is de registratie van een juist en actief e-mailadres essentieel.
Geregistreerden en kennisaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van een correct emailadres.

7
7.1

Kosten registratie en opzegging
Registratiekosten

Jaarlijks moet een bijdrage betaald worden voor deelname aan het register. De rekening voor
deelname zal worden aangeboden via een e- factuur. Met brancheorganisatie ProVoet is een regeling
getroffen dat haar leden een korting krijgen op de registratiekosten. Deze korting wordt direct
verrekend. Registratiekosten en de wijze van betaling kunnen aan verandering onderhevig zijn. De
actuele informatie is terug te vinden op de website www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.
7.2

Wanbetaling

Indien de registratiekosten niet tijdig worden voldaan, zal de registratie van de betreffende pedicure
in het KRP worden beëindigd.
7.3

Opzegging registratie

Opzegging van registratie dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij opzegging voor 1 juli worden de
registratiekosten voor de tweede helft van het jaar gecrediteerd of in mindering gebracht op het
openstaande saldo van betrokken geregistreerde. Bij opzegging na 1 juli van het lopende
kalenderjaar worden de registratiekosten voor het gehele jaar in rekening gebracht en is er geen
recht op restitutie.
7.4

Registratiepas

Iedere geregistreerde pedicure ontvangt een registratiepas. Hiermee kan deelname aan activiteiten
gemakkelijk worden geregistreerd. De registratiepas is en blijft eigendom van ProCERT. Indien een
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pedicure, als gevolg van verlies of naamswijziging, een nieuw exemplaar aanvraagt, wordt hiervoor
€ 10,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

8

Accreditatie

Het KRP kent een systeem van accreditatie van kennisprogramma’s en initiatieven. Een
kennisprogramma is een activiteit die een bijdrage levert aan de handhaving c.q. vergroting van de
kennis en vakbekwaamheid op het vakgebied van de gespecialiseerde pedicure. Hieronder kunnen
vallen:




opleidingen/congressen/cursussen/workshops/lezingen
examenonderdelen van de EVC-procedure voor medisch pedicure
activiteiten van een brancheorganisatie

Naast kennisprogramma’s kunnen ook andere initiatieven die zich richten op kwaliteitsbewust
handelen worden geaccrediteerd. Het kennisprogramma en initiatieven kunnen een van de volgende
kenmerken hebben:






De activiteit draagt bij aan de realisatie van competenties van de medisch pedicure, zoals
omschreven in het beroepscompetentieprofiel (bcp) voor medisch pedicure.
De activiteit is ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch pedicure en past
binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
Het programma is gebaseerd op de eisen die de branche stelt aan het beroep en de
beroepsuitoefening, de zogenaamde branchevereisten.
De activiteit draagt bij aan een verbreding voor het marktperspectief van de medisch pedicure
en past binnen het profiel van het beroep en de praktijk.
Kennisverhoging door participatie in brancheontwikkelingen. ProCERT behoudt zich het recht
voor om, op advies van de branche, punten toe te kennen aan initiatieven die het kennisniveau
van de geregistreerde pedicure verhogen.

De bij- en nascholing kan o.a. bestaan uit:






8.1

Onderdelen van de opleiding tot medisch pedicure. De pedicure volgt deze al dan niet als
onderdeel van haar opleiding tot medisch pedicure.
Algemene cursussen die bijdragen aan de realisatie of het in stand houden van de
competenties van de medisch pedicure, zoals omschreven in het bcp.
Congressen, waarbij nieuwe ontwikkelingen in de voetzorgmarkt worden behandeld, binnen
de competenties van de mp, of hieraan nauw verwant.
Cursussen die niet in bovenstaande categorieën vallen, maar wel direct ondersteunend zijn
aan en aanvullend op de werkzaamheden van de medisch pedicure.
Activiteiten gericht op de samenwerking tussen pedicures en/of relevante aanpalende
disciplines.
Accreditatieformat

Accreditatieaanvragen worden beoordeeld volgens een accreditatieformat. Een actuele versie van
het accreditatieformat is beschikbaar op de website van het KRP www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.
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8.2

Aanvragen van accreditatie - kennisactiviteiten

Kennisaanbieders kunnen hun kennisprogramma’s ter accreditatie indienen bij ProCERT. Hierop is
een vastgestelde procedure van toepassing. Een actuele versie van de procedure is beschikbaar op
de website van het KRP. De programma’s worden getoetst aan het vastgestelde format. Aanvragen
die niet voldoen aan de procedure en/ of het format, worden niet in behandeling genomen. Bij
twijfel wordt door het bestuur van ProCERT onder andere advies gevraagd aan een door ProCERT
samen te stellen commissie.
Binnen maximaal vier weken na de aanvraag neemt ProCERT een beslissing over de toekenning van
het programma, behoudens in situaties van een adviesaanvraag. Een kennisprogramma waaraan
punten zijn toegekend, wordt vermeld in het cursusaanbod op de website van ProCERT en is
toegankelijk voor alle geregistreerden.
8.3

Aanvragen van accreditatie - initiatieven kwaliteitsbewust handelen

Ook andere initiatieven die zich richten op kwaliteitsbewust handelen kunnen worden
geaccrediteerd. Het gaat hierbij om éénmalige initiatieven die buiten het KRP plaatsvinden, maar wel
een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het KRP en zodoende gehonoreerd kunnen worden
binnen het KRP. Enkele voorbeelden: intervisie, zelfreflectie, klanttevredenheidsonderzoek, etc.
Hierbij wordt op individuele basis beoordeeld of de activiteit past binnen de kaders van het KRP en
hoe deze wordt gewaardeerd
8.4

Kosten

Voor de afhandeling van de aanvraag worden kosten in rekening gebracht à € 100,- (excl. BTW) per
aanvraag. Indien het een kleinschalig initiatief betreft, georganiseerd door pedicures, een zorggroep
of een ander samenwerkingsverband, dat is gericht op samenwerking/ inhoudelijke kennis, dan geldt
een tarief à € 50,- (excl. BTW) per aanvraag. De aanvraagkosten voor volgende jaren kunnen aan
verandering onderhevig zijn en zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd. Indien voor toekenning
advies gevraagd moet worden aan derden, worden de kosten hiervoor doorberekend aan de
aanvrager.
8.5

Geldigheid accreditatie

Een kennisprogramma is geaccrediteerd zodra de accreditatieaanvraag positief wordt beoordeeld.
De activiteit wordt dan opgenomen in het cursusaanbod van het KRP. Een programma is
geaccrediteerd, tot en met de einddatum van de beleidsperiode waarbinnen deze is geaccrediteerd.
Een initiatief gericht op kwaliteitsbewust handelen wordt eenmalig geaccrediteerd, op het moment
van positieve beoordeling van de aanvraag.
8.6

College beroep en bezwaar

Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen kan de aanvrager bezwaar aantekenen.
Hiervoor is het reglement college van beroep en bezwaar van toepassing. Dit document is
beschikbaar op de website van het KRP.
8.7

Verwerking deelname activiteiten

Kennisaanbieders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deelname aan hun
kennisprogramma’s. De presentie dient uiterlijk 30 dagen na het voltooien van de activiteit, in het
KRP te zijn verwerkt. Nadat de presentie is verwerkt, dient per kennisprogramma een presentielijst
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met alle deelnemers en een verklaring dat de presentielijst naar waarheid is ingevuld aan ProCERT
gestuurd te worden. Een actuele versie van de instructies voor het aanleveren van deze zaken is
beschikbaar op de website van het KRP.

9

Toegang tot het kwaliteitsregister

Er zijn diverse partijen die toegang hebben tot de gegevens die in het kwaliteitsregister zijn
opgenomen. De wijze van raadpleging en de gegevens die beschikbaar worden gesteld, zijn per partij
afgestemd.
Het kwaliteitsregister is algemeen toegankelijk via www.kwaliteitsregisterpedicures.nl. Het register is
grotendeels opgezet als web based systeem en draait binnen deze website. Daarnaast bevat de
website relevante informatie over de werking van het KRP en andere zaken die relevant zijn voor
haar gebruikers.
Indien ontwikkelingen het nodig maken dat andere dan de hieronder genoemde parijen gebaat zijn
bij toegang tot het register, behoudt ProCERT zich de mogelijkheid voor om deze partijen inzage te
geven in registratiedata, voor zover dit valt binnen de werkingssfeer van het register.
9.1

Geregistreerden

Geregistreerden kunnen na inloggen op de website een persoonlijke pagina raadplegen. Hierin zijn
per individu zaken weergegeven die van toepassing zijn op de registratie, zoals voorwaarden, looptijd
van de persoonlijke accreditatieperiode en een persoonlijk afgestemd cursusaanbod.
9.2

Consumenten en zorgprofessionals

Consumenten en zorgprofessionals hebben toegang tot het openbare deel van de website. Hier
kunnen ze onder andere gebruik maken van een pedicurezoeker. Daarnaast bevat de website
algemene informatie over de kwaliteiten die men van een geregistreerde pedicure mag verwachten
en informatie over vergoeding van voetbehandelingen door de pedicure, door zorgverzekeraars.
9.3

Kennisaanbieders

Organisaties waarvan geaccrediteerde activiteiten in het cursusaanbod zijn opgenomen, hebben
toegang tot een persoonlijke pagina op de website. Hier kan men onder andere deelname aan
activiteiten registreren en informatie toevoegen over cursussen, die in het cursusaanbod opgenomen
worden.
9.4

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben toegang tot gegevens in het KRP via een webservice. Deze webservice
maakt het voor zorgverzekeraars mogelijk te beoordelen of een pedicure geregistreerd is en met
welke kwalificatie. Registratie in het KRP wordt door veel zorgverzekeraars als eis gesteld om tot
vergoeding van voetbehandelingen over te gaan.
9.5

ProCERT

ProCERT heeft toegang tot het volledige KRP en alle gegevens.
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9.6

Ritense

Ritense BV is verantwoordelijk voor de technische realisatie van het register en het bijbehorende
technische onderhoud. Ritense heeft toegang tot het volledige KRP en alle gegevens.
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