Voorwoord
Deze richtlijn is bedoeld voor u als zorgvrager, voor een voetbehandeling door een pedicure
werkzaam in de sector zorg en welzijn.
Door de pandemie veroorzaakt door het COVID-19 virus zijn er door de overheid maatregelen
afgekondigd om de verspreiding van dit virus te beperken.
De maatregelen zijn opgesteld m.b.v. het RIVM en de GGD en doorgegeven door mijn
branchevereniging Stipezo en zo toegepast in de praktijk.
Dit betekend dat er strikte hygiëne maatregelen zijn vereist.
Het uitgangspunt is de handhaving van de 1,5 meter samenleving en de hygiëne matregelen in
iedere werksituatie waarbinnen de voetzorg wordt geleverd, die nodig zijn om verdere
verspreiding en besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen.

Voorgaand aan de behandeling:
Symptomen COVID-19
Wij behandelen NIET
wanneer u of uw
huisgenoten klachten
hebben als/of:

• hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid
• benauwdheid of longontsteking
• koorts
• u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft
• u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19
• wanneer uw huisgenoten deze klachten hebben

Bij de toegang tot de praktijk hangt een duidelijke waarschuwing met de vermelding dat
cliënten huiswaarts dienen te keren als er sprake is van de genoemde verschijnselen en
telefonisch contact moeten opnemen. ( Zie bijlage 2 )

Algemeen

Wat doen wij/u
Er sprake is van een één op één
werksituatie, waarbij zowel u
als de zorgverlener NIET
zichtbaar besmettelijk zijn

Hoe doen wij dat
Door vooraf de vragen te
stellen betreft uw gezondheid

Wij dragen gedurende het
gehele persoonlijke contact
beschermingsmiddelen

Handschoenen, chirurgisch
neusmondmasker type IIR ,
disposable schort, bril

Kom op tijd, niet te vroeg

Dit om kruisverkeer te
voorkomen

Neusmondmaskers en andere
beschermings- middelen
worden door zorgverlener,
volgens protocol aangetrokken
In de wachtruimte en praktijk is
de mogelijkheid om 1.5 meter
afstand te bewaren tussen 2
personen
Eventuele begeleiding wacht in
de wachtruimte of buiten
( naar eigen keuze )

Indien mogelijk

Alle tijdschriften zijn uit de
wachtruimte en behandelruimte
verwijderd
Er mag geen gebruik worden
gemaakt van het toilet. ( hoge
uitzonderingen daargelaten en
in overleg met de zorgverlener )
Er wordt geen koffie of thee
geschonken
Ten alle tijden staat er een raam
open in de praktijk

Dit vanwege de aerosolen, om
verspreiding van COVID-19
tegen te gaan

Dit vanwege de aerosolen, om
verspreiding van COVID-19
tegen te gaan
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Voor de behandeling

Wat doen wij / u
Voor u komt was ik mijn handen en
onderarmen en desinfecteer deze en
trek nitril behandel handschoenen
aan en zet een neusmondmasker op

Hoe doen we dat
Zeep en disposable handdoek,
handdesinfectans met breed
werkingsgebied. (zie bijlage 1)
Neusmondmasker type IIR

U wast handen of desinfecteren na
binnenkomst

Desinfectiegel of lotiondoekjes

U kan deurklinken pakken om deuren
te openen

Wij hebben een 1 op 1
behandeling, geen ander pakt
de deurklink vast

Wij schudden geen handen
Stoel staat licht achterover om 1.5
meter afstand te creëren vanaf het
gezicht
Alle stoelhoezen, handdoeken, warme
doekjes, vloerkleden zijn verwijderd
Tijdens de behandeling

Leren stoel is afneembaar
Vloer is te reinigen

Maximaal 1 voetzorgverlener en 1
zorgconsument in de praktijkruimte
Ik trek mijn verdere persoonlijke
beschermingsmiddelen aan

Disposable schort, bril

Alleen de instrumenten en frezen op
de werktafel die gebruikt gaan
worden
Overbodige materialen op de
werktafel zijn verwijderd
Spraymotor : de verneveling op de
laagste stand

Om de verspreiding van
aerosolen te beperken

Telefoon word niet aangenomen
Uw voetbehandeling gaat verder zoals
u gewent bent
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Na de behandeling

Wat doen wij / u
De zorgverlener verwijderd de
instrumenten, trekt de handschoenen
op de juiste wijze uit en het schort en
deponeert deze in de betreffende
afvalemmer. Vervolgens desinfecteer
ik mijn handen

Hoe doen wij dat
Zorgverlener houd het
neusmondmasker op

Wij maken een nieuwe afspraak
Wij rekenen af

Afrekenen bij voorkeur met
pin of digitale factuur. Bij
contant, geld graag op de balie
neerleggen en wisselgeld van
de balie pakken

U verlaat de praktijk
Wanneer
zorgconsument weg is

De zorgverlener maakt de
deurklinken, balie en pin schoon

Huishoudelijk gereinigd

De behandelstoel wordt gereinigd

Huishoudelijk gereinigd en de
armleuningen worden
gedesinfecteerd

De instrumenten tafel, tabouret,
louplamp en vloer wordt gereinigd
De gebruikte instrumenten worden
volgens de gebruikelijke voorschriften
gereinigd en gedesinfecteerd

Huishoudelijk gereinigd
Ultrasoon, sekusept, water.
Sterilisator

De behandelruimte wordt minimaal
15 minuten gelucht
Hierna kan alles voor een nieuwe
behandeling worden gestart
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Ambulante voetzorg

Wat doen wij / u
Voordat je bij de zorgvrager
aanbelt draag je een
neusmondneusmasker en
handschoenen

Hoe doen wij dat
Handschoenen, chirurgisch
neusmondmasker type IIR

de zorgvrager en ik houden de
1,5 meter afstand
Ik stal mijn werkmateriaal uit
en doe de koffer dicht
Ik trek verdere persoonlijke
beschermingsmiddelen aan

disposable schort, bril

De behandelingen voer ik uit
zoals u gewent bent
Ik houd het neusmondmasker
op totdat ik buiten bent.
Het gemaakte afval gaat gelijk
in de prullenbak bij u

Inclusief PBM exclusief
neusmondmasker.
Boterhamzakje dichtgeknoopt
Overhandigen aan zorgvrager

De instrumenten worden
gelijk opgeruimd en de koffer
in.

luchtdichte container

U betaald bij voorkeur met
pin of factuur en de pin wordt
gelijk gedesinfecteerd

disposable desinfectie doekjes
en gaat bij zorgvrager in de
prullenbak

Buiten doe ik mijn
neusmondmasker af,
desinfecteer ik mijn handen
en onderarmen

disposable desinfectie doekjes
en gaan in een prullenbakje
die aanwezig is in de auto

In de auto maak ik het
behandelverslag (op papier of
digitaal)
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Bijlage handdesinfectie instructie
Bijlage 1

Bron: RIVM
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Bijlage 2

Protocol COVID-19 nieuwe voetzorg
Kom niet te vroeg maar precies op tijd
Verplicht handen reinigen bij binnenkomst
Deurklinken zijn schoon dus die mag u gebruiken
Hou 1.5 meter afstand
WC mag niet worden gebruikt
Begeleiding wachten in de wachtkamer of buiten ( indien mogelijk )
Zelf schoenen uit trekken, sokken doe ik voor u
Bij voorkeur afrekenen per pin

Deurklinken worden gereinigd na uw vertrek
Salon moet 15 minuten luchten voor de volgende cliënt komt
Ik draag uw gehele bezoek een mondkapje
Tijdens uw voetzorg draag ik handschoenen, bril en schort
balie, pin, deuren en salon worden volgens nieuw protocol gereinigd
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