NMMV: Introductie Corona opstartprotocol
Introductie bij “Leidraad medische voetzorg corona NMMV” en richtlijnen voor praktijk en
ambulante voetzorg met addendum.
Allereerst willen wij u laten weten dat wij erg blij zijn dat wij onze praktijken ook weer (voorzichtig)
mogen openen voor reguliere voetzorg. Ik schrijf “voorzichtig” omdat we natuurlijk niet naar onze
normale praktijkvoering terug kunnen gaan.
Corona is er nog steeds en het gevaar van een nieuwe uitbraak ligt voorlopig nog op de loer. Daarom
wordt er van iedere Nederlander gevraagd om alert te blijven en rekening te blijven houden met
elkaar.
Voor voetzorgverleners met een contactberoep, betekent dit een extra grote verantwoordelijkheid.
Een verantwoordelijkheid die onze leden zullen nemen, daar zijn wij van overtuigd.
Om überhaupt weer te mogen starten moesten besturen van beroepsverenigingen richtlijnen en
opstartprotocollen ontwikkelen; hoe wij denken dat wij weer verantwoord en zo veilig mogelijk
kunnen gaan werken. Hier hebben wij de afgelopen weken dan ook hard aan gewerkt.
Inmiddels hebben onze leden allen de nieuwsbrief ontvangen met daarin de verwijzing naar de
“Leidraad medische voetzorg corona NMMV”, de richtlijnen voor de praktijk en ambulante voetzorg,
het addendum en voorbeeldbrieven. Tevens is hiernaar verwezen in een besloten facebook groep
NMMV.
Op deze manier heeft het bestuur intensief contact onderhouden sinds de uitbraak van het COVID-19
virus. Er zijn direct protocollen opgesteld en deze zijn inmiddels meermaals aangescherpt. De nu
meegestuurde en verspreide “Leidraad medische voetzorg corona NMMV” en richtlijnen voor
praktijk en ambulante voetzorg met addendum, worden geacht nageleefd te worden door alle leden
van de NMMV.
De overheid: geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat
de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het
protocol vaststellen. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.
Het bestuur van de NMMV gaat dan ook uit van het standpunt dat haar leden werken conform de
Leidraad medische voetzorg corona NMMV”, en dat zij zich houden aan de richtlijnen voor praktijk en
voor ambulante voetzorg. Indien deze niet worden nageleefd dan kan en zal dit consequenties hebben
voor het lidmaatschap.
Een lid zal na een eerste misstap gewaarschuwd en/of tijdelijk geschorst worden maar bij herhaalde
misstappen volgt royement. Het advies van de Raad van toezicht zal hierin leidend en bindend zijn.
Leden zijn hierover geïnformeerd per nieuwsbrief/mail en via de besloten Facebookgroep.

De overheid: het is belangrijk te benadrukken dat een vastgesteld protocol geen vervanging is van de
geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke
overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d )
zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van deze Leidraad en
richtlijnen.
Indien er hernieuwde inzichten zijn vanuit praktijk of regering zullen Leidraad en richtlijnen hierop
worden aangepast. Ook advies van aanpalende zorg kan reden zijn om Leidraad en richtlijnen aan te
scherpen.
Leden zijn hierover geïnformeerd per nieuwsbrief/mail en via de besloten Facebookgroep.
De Leidraad en richtlijnen worden onder de leden van de NMMV verspreid via social media,
nieuwsbrieven en website.
Tevens worden deze gedeeld met de NVvP en LHV.
De basis voor de richtlijnen is tot stand gekomen vanuit het protocol van ProVoet, de
brancheorganisatie voor pedicures, die dit hebben opgesteld. Dit protocol is mede onderschreven
door de NMMV (Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners). De NMMV heeft deze
echter omgezet tot richtlijnen NMMV zodat er enige ruimte blijft voor medisch voetzorgverleners
om, bijvoorbeeld bij schaarste, binnen de wettelijke toegestane kaders naar alternatieven te zoeken.

Aanleiding voor het opstellen van de Leidraad en richtlijnen is een oproep daartoe van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en RIVM.
Samenstelling commissies:
De commissie die het protocol heeft opgesteld bestond uit vertegenwoordigers van de
beroepsorganisaties in de voetzorg. De samenstelling was als volgt:
Mw I. Breedeveld, medisch pedicure en bestuurslid ProVoet
Mw. C. Hofland, medisch pedicure Mbo-4 en voorzitter/bestuurslid zorg NMMV
Mw L. de Jong, medisch pedicure en bestuurslid ProVoet
Mw T. Mennen, medisch pedicure en bestuurslid ProCert
Mw R. Snelting, medisch pedicure en bestuurslid Stipezo
Mw. E. Wesselink, medisch pedicure en bestuurslid ProCert
De commissie die de “Leidraad medische voetzorg corona NMMV”, richtlijnen voor praktijk en
ambulante voetzorg heeft opgesteld bestond uit vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie
NMMV. De samenstelling was als volgt:
Mw. C. Hofland, medisch pedicure Mbo-4 en voorzitter/bestuurslid zorg NMMV
Mw. M. Grin, secretaris NMMV
Mw. M. Verschuren, medisch pedicure Mbo-4 en vicevoorzitter NMMV
Mw. S. Nijholt, medisch pedicure Mbo-4 en penningmeester NMMV
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