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Bijlage(n)
Geachte mevrouw Bastiaans en mevrouw Hofland,

Deze brief is een reactie op uw aanvraag van 3 augustus 2015 om van het beroep Correspondentie uitsluitend

medisch pedicure een beschermde beroepstitel te maken conform artikel 34 van richten aan het retouradres

de Wet BIG. met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Daarnaast wordt in deze brief ingegaan op uw schrijven van 4 oktober en 5
november 2015 omdat beide brieven samenhangen met de eerder genoemde
aanvraag.

Algemeen wil ik aangeven dat de aandacht voor voetzorg de laatste jaren enorm
is toegenomen. U wijst terecht op het belang van deze zorg. Dagelijks wordt door
ondermeer de podotherapeut, podoloog, medisch pedicure, pedicure met
aantekening (diabetisch, reuma en/of oncologie) en de paramedische chiropodist
met veel plezier en aandacht deze voetzorg verleend. Ook aan de kwaliteit is hard
gewerkt. De opleiding medisch pedicure is Crebo geaccrediteerd, er zijn
opleidingen voor pedicuren voor het behalen van een aantekening en daarnaast
zijn er kwaliteitsregisters opgesteld, zoals het kwaliteitsregister voor pedicures
(KVP) en het register paramedische voetzorg (RPV). De podotherapeut is een
onder artikel 34 Wet BIG geregistreerd beroep. Zorgverzekeraars hebben
medische voetzorg opgenomen in het aanvullend pakket en sommige medische
voetzorg, zoals bij diabetisch is opgenomen in het basispakket. Verzekeraars
stellen ondermeer als voorwaarden voor de zorginkoop dat de betreffende
zorgverlener ingeschreven moet staan in een kwaliteitsregister. Via deze weg
wordt geregeld dat de medisch voetzorgverleners hun kennis en vaardigheden up
to date moeten houden. Ik herken uw beeld dan ook niet dat er slechte zorg wordt
geleverd en dat er beleidsmatig en vanuit de zorgverzekeraars weinig aandacht
zou zijn voor deze problematiek.

Uw aanvraag voor een beschermde titel conform artikel 34 Wet BIG bestaat uit
twee delen. In uw basisaanvraag van 3 augustus 2015 vraagt u een beschermde
titel aan voor het beroep medisch pedicure.
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In uw tweede schrijven van 4 oktober 2015 geeft u aan de naam ‘medisch Macro-Economische

voetzorgverlener’ te willen laten opnemen als beschermde titel. U wilt zich Vraagstukken en
Arbeidsmarktnadrukkelijk onderscheiden van de pedicure branche.
MEVA-BOA

In mijn beleidsreactie op de evaluatie van de Wet BIG van 2 december 2014 heb
ik aangegeven dat er een aantal voorwaarden is voor opname in de Wet BIG Kenmerk

namelijk 863627-143463-rv1EVA

- Is de beroepsuitoefening gericht op de individuele gezondheidszorg?
- Is het basisberoep voldoende onderscheidend?
- Bestaat de noodzaak het beroep te reguleren?

Deze criteria gelden voor zowel het zware regime (artikel 3) als het lichte regime
(artikel 34). Uw aanvraag heeft betrekking op het beschermen van de
beroepstitel, artikel 34.

- Is de beroepsuitoefening gericht op de individuele gezondheidszorg?
De opleiding tot medisch pedicure bestaat uit twee onderdelen. Allereerst een
basisopleiding pedicure van drie jaar; gevolgd door een specialisatie in risicovoe
ten van een jaar. Een basis pedicure wordt niet opgeleid voor individuele gezond
heidszorg, maar voor het verfraaien van voeten en nagels. De vierjarige MBO Cre
bo geaccrediteerde opleiding waarvoor u artikel 34 aanvraagt bestaat dus feitelijk
voor 75 % uit verzorging die niet valt onder de Wet BIG.

- Is het basisberoep voldoende onderscheidend?
In de huidige praktijk van voetzorg wordt het onderscheid tussen het behandelen
van voeten en het medisch noodzakelijk behandelen van voeten gemaakt op basis
van doorverwijzing. Bij diabetes is het bijvoorbeeld zo dat de huisarts, praktijk
ondersteuner of diabetesverpleegkundige vaststelt dat medische voetzorg noodza
kelijk is. Deze kan vervolgens doorverwijzen naar de podotherapeut. Die stelt een
behandelplan op en kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een
medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetes. De podotherapeut is een
onder de Wet BIG beschermde beroepstitel. Het laatste jaar van de mbo-4 oplei
ding tot medisch pedicure vertoont een bijna 100% overlap met onderdelen van
het curriculum van de podotherapeut. Het beroep medisch pedicure is dus onvol
doende onderscheidend van de podotherapeut.

- Bestaat de noodzaak het beroep te reguleren?
Hierboven is aangegeven dat voor medische voetzorg gewerkt wordt met
verwijzing. De verwijzers maken op dit moment gebruik van het kwaliteitsregister
pedicure om te bepalen of een pedicure bekwaam mag worden geacht medische
voetzorg te verlenen van voldoende kwaliteit. Vanuit de bestaande praktijk hebben
wij, behoudens de NMMV, geen signalen ontvangen dat het kwaliteitsregister in
gebreken zou blijven als instrument voor borging van die benodigde kwaliteit.
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Op dit moment zien wij dan ook geen grondslag voor of noodzaak tot het
opnemen van de medisch pedicure mbo-4 niveau als beschermde titel in artikel 34
van de Wet BIG.

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

rs

Macro-Economische
Vraagstukken en
Arbeidsmarkt

MEVA-BOA

Kenmerk
863627-143463-MEVA
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