
                                                

 

Sandra Koops 
Medisch Pedicure 
 

 

Aangesloten bij 

Contact 
Sandra Koops voor voeten en handen 

Erve Stroomboer 48 

7623 JA Borne 

M: 06 121 14 082  

Email: info@sandrakoops.nl 

Internet: www.sandrakoops.nl 
 

 

 

De 10 gulden regels:  

1. De voeten dagelijks bekijken, eventueel met 

spiegel, betasten en daarbij letten op 

huidletsel en verkleuringen.   

2. Dragen van gave wollen sokken of   kousen.  

3. Niet op blote voeten lopen.  

4. Loop niet lang achter elkaar.  

5. Loop met kleine passen.  

6. Controleer de schoen, voordat u uw voet 

erin steekt, op oneffenheden, steentjes, 

spijkers, etc.  

7. Neem dagelijks een lauw voetbad en 

behandel na met crème of olie.  

8. Gebruik in bed nooit een kruik i.v.m. 

gevoelloosheid. Dit geeft kans op 

verbrandingsblaren.  

9. Knip nagels recht en niet te kort. Gebruik 

geen tincturen of zalven. Verwijder zelf geen 

likdoorns of eelt.  

10. Neem bij alle bijzonderheden contact op 

met de huisarts. 

 

 

 

 

Op alle diensten van de praktijk zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing. 

 

 

Praktijk 

Informatiefolder 
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 Sandra Koops 
Reumatische en overige risico voet 

Diabetes 

Nagelreparatie dmv LCN-gel 

Nagelbeugeltechniek 

Ortheses 

LCN-gelnagels  

Manicure 

Praktijk 

Informatiefolder 

 

Medisch pedicure 

Medisch pedicures hebben naast de basisopleiding tot 

pedicure de studie ‘Medisch Pedicure’ afgerond. 

Hierdoor is een medisch pedicure bevoegd om naast 

de diabetische- en reumatische voet, ook andere 

soorten risicovoeten te behandelen. Dit zijn 

bijvoorbeeld risicovoeten die ontstaan zijn door hart- 

en vaatziekten, spasticiteit, ouderdom en 

verwaarlozing. Daarnaast heeft een medisch pedicure 

de beschikking over speciale technieken, zoals 

nagelbeugels, nagelreparatie en anti-druktechnieken. 

De medisch pedicure is i dus breder opgeleid.  

Uw voeten worden regelmatig gescreend (onder 

andere op temperatuur en beweeglijkheid). Ook 

voorziet de medisch pedicure u eventueel van 

vilttherapie en op maat gemaakte ortheses (siliconen 

protheses voor in de schoenen), om afwijkende 

teenstanden te corrigeren en/of drukplekken te 

ontlasten. Indien zij het nodig acht, verwijst de 

(medisch) pedicure u door naar een arts, 

podotherapeut of andere zorgprofessional 

Kwaliteit 

De KRP (kwaliteitsregisterpedicures)- geregistreerde 

ProVoet pedicure is speciaal opgeleid en bevoegd om 

specifieke problemen rondom de voet te herkennen 

en te behandelen. Regelmatige bijscholing is verplicht, 

dus de vakkennis is altijd actueel. 

www.kwaliteitsregisterpedicures.nl 

Inspanningen 

Sandra Koops voor voeten en handen zal de 

behandelingen naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren en op grond van de op dat moment 

bekende stand der wetenschap, zal Sandra Koops 

voor voeten en handen zo veel als redelijkerwijs 

mogelijk is de cliënt inlichten over financiële 

consequenties van de wijziging of aanvulling van de 

behandeling.  

Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een 

afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

24 uur voorafgaande aan de afspraak 

aan Sandra Koops voor voeten en handen 

melden.  

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig 

nakomt, mag Sandra Koops voor voeten en handen 

het gehele honorarium voor de afgesproken 

behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de 

cliënt meer dan vijf minuten later dan de 

afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Sandra 

Koops voor voeten en handen de verloren tijd 

inkorten op de behandeling en toch het gehele 

afgesproken honorarium berekenen. 

 

  

  

 

Betaling 

Sandra Koops voor voeten en handen vermeldt 

alle prijzen van behandeling en producten 

zichtbaar in de praktijk en op de website 

www.sandrakoops.nl. De gemelde prijzen zijn 

inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn 

geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de 

voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop 

van de behandeling de betaling van de 

behandeling en eventuele producten contant of 

per overboeking te voldoen. 

Persoonsgegevens en privacy 

Sandra Koops voor voeten en handen behandelt 

de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens 

de richtlijnen in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de 

privacywetgeving. Sandra Koops voor voeten en 

handen zal gegevens van de cliënt niet verkopen 

of verhuren aan derden zonder schriftelijke 

toestemming vooraf van de cliënt. 

Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de 

behandeling of een product, moet deze zo 

spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na 

ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Sandra 

Koops voor voeten en handen. 


