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Voorwoord

Het Competentieprofiel Medisch Pedicure Oncologie omschrijft de taken, verantwoordelijkheden en vereiste
competenties van de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie. Het Competentieprofiel is vastgesteld door het
bestuur van ProVoet, de brancheorganisatie voor de pedicure. Het Competentieprofiel Medisch Pedicure
Oncologie vormt de basis voor het branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie zoals dat door Stichting
Bravo wordt vastgesteld.
Dit Competentieprofiel is tot stand gekomen met medewerking van een door ProVoet samengestelde
werkgroep bestaande uit een oncologisch chirurg (niet praktiserend) als projectvoorzitter, Medisch Pedicures
met vakkennis en vaardigheden op het gebied van oncologie en een onderwijskundige van Buitinck Advies. De
samenstelling van de werkgroep heeft mooie en stevige discussies opgeleverd aan tafel met een positieve en
constructieve opbrengst. Daar zijn we als ProVoet trots op.
Namens het bestuur en werkveld: hartelijk dank daarvoor. Dat geldt ook voor alle andere mensen die
betrokken waren bij de ontwikkeling van dit nieuwe Competentieprofiel Medisch Pedicure Oncologie.
Ben Wagemakers
voorzitter ProVoet
Veenendaal, 17 maart 2021
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Inleiding
In Nederland krijgt één op de drie personen een bepaalde vorm van kanker; volgens de CBS-gegevens over
2019 gaat het jaarlijks om ca. 118.000 nieuwe gevallen. Veel oncologische patiënten krijgen door de kanker zelf
of door de behandeling last van pijn en/of huid- en nagelproblemen aan de voeten, soms in een zodanige mate
dat de oncologische behandeling (tijdelijk) stil moet worden gezet. De consequenties van voetproblemen voor
de oncologische behandeling en voor het welbevinden van de patiënt kunnen dus groot kunnen zijn; alle
aanleiding om daar meer aandacht aan te besteden. Op dit moment is er helaas nog onvoldoende zicht op de
mate waarin deze problemen voorkomen. Helder is, dat goede voetzorg voor deze doelgroep van extra groot
belang is. De Medisch Pedicure Oncologie beschikt over dusdanige kennis van kanker, de behandelingen en de
bijwerkingen ervan, dat zij1 veilige voetzorg kan verlenen.
De pijn- en huid- en nagelaandoeningen kunnen ook na de behandeling nog jaren aanhouden. Ze kunnen leiden
tot standsverandering van de voet, met mogelijk knie-, heup- en rugklachten als gevolg. Door behandeling,
preventieve maatregelen en advies kan een Medisch Pedicure Oncologie een belangrijke bijdrage leveren aan
het functioneren en welbevinden van de patiënt.
Medisch Pedicure Oncologie is een specialisatie voor de Medisch Pedicure. Deze op MBO-4 of vergelijkbaar
niveau opgeleide Pedicure heeft de kennis en de vaardigheden om een opleiding tot de specialisatie Medisch
Pedicure Oncologie te volgen.
De Medisch Pedicure is uitsluitend geschoold om oncologische patiënten te behandelen die niet (meer) in een
actieve behandelfase zijn. De Medisch Pedicure Oncologie daarentegen heeft vakkennis en vaardigheden om
ook, uitsluitend op verwijzing van een medisch specialist of in een verlengde-arm-constructie, oncologische
patiënten te behandelen die in de actieve behandelfase zijn.
In dit document is het Competentieprofiel van de specialisatie Oncologie beschreven. Na algemene informatie
over de specialisatie wordt een overzicht gegeven van kerntaken en werkprocessen waaruit de specialisatie
bestaat, die vervolgens nader toegelicht worden. Het Competentieprofiel geldt als bron voor het
Branchekwalificatiedossier Medisch Pedicure Oncologie.

1

In verband met de leesbaarheid wordt de vrouwelijke vorm gebruikt daar waar hij/zij wordt bedoeld.
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1

Algemene informatie over de specialisatie

In dit onderdeel wordt het beroep van de Medisch Pedicure Oncologie nader omschreven.
Medisch Pedicure Oncologie is een specialisatie bij het beroep van Medisch Pedicure. In dit document is een
uitwerking te vinden van de (kern)taken en werkprocessen die specifiek van toepassing zijn op deze
specialisatie.
Het Competentieprofiel van de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie bouwt voort op het
beroepscompetentieprofiel Medisch Pedicure; de Medisch Pedicure Oncologie beschikt dus ook over de
competenties die daaronder vallen. Voor een beschrijving daarvan wordt verwezen naar het
beroepscompetentieprofiel van Medisch Pedicure.

1.1

Beschrijving van de beroepspraktijk

Beroepscontext

Medisch Pedicure Oncologie is een specialisatie bij Medisch Pedicure.
De Medisch Pedicure Oncologie levert vanuit haar vakgebied een bijdrage aan het
optimaliseren van de lichamelijke conditie van oncologische patiënten. Als haar
oncologische patiënt een (systemisch) oncologische behandeling ondergaat, werkt de
Medisch Pedicure Oncologie uitsluitend op verwijzing van een medisch specialist of in
een verlengde-arm-constructie. Ze voert een risico-inventarisatie en -analyse volgens
het RIAB-formulier uit bij oncologische patiënten in het kader van een (nog te starten)
(systemisch) oncologische behandeling en/of ter voorbereiding op de door haar uit te
voeren oncologische voetzorg. Vanuit haar specifieke kennis is ze in staat risico’s te
herkennen die de continuïteit van een systemisch oncologische behandeling in gevaar
zouden kunnen brengen en de effecten hiervan op de zenuwen, huid en nagels van de
voeten en handen.
Ze is op de hoogte van de diverse voorkomende medische oncologische
behandeltrajecten. Door middel van klinisch redeneren en op basis van de conclusies
van het RIAB-formulier, kan ze verantwoorde keuzes maken ten aanzien van de uit te
voeren oncologische voetzorg en de daarbij te hanteren werkwijze en instrumenten
volgens protocol en in overeenstemming met andere voorschriften.
Het contact met oncologische patiënten stelt eisen aan de sociale en communicatieve
vaardigheden van de Medisch Pedicure Oncologie. Ze heeft inzicht in de psychische
impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben en gaat compassievol en
professioneel om met gedrag en verschijnselen die daar het gevolg van zijn, waarbij ze
de grenzen van haar vakgebied respecteert.
Medisch Pedicures Oncologie kunnen werken vanuit een particuliere praktijk, maar
kunnen ook verbonden zijn aan een ziekenhuis of andere organisatie die zich richt op
de behandeling van oncologische patiënten.
Zij onderhouden professioneel contact met aanverwante disciplines als oncologen,
huisartsen, oncologieverpleegkundigen, oncologiefysiotherapeuten, huid-/
oedeemtherapeuten, thuiszorgorganisaties en complementair werkende therapeuten.
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De specifieke expertise van Medisch Pedicures Oncologie maakt dat ze een
waardevolle bijdrage kunnen leveren in samenwerkingsverbanden op het gebied van
oncologische zorg.
De behandeling door de Medisch Pedicure Oncologie vindt plaats volgens de geldende
richtlijnen en protocollen; zie daarvoor de brondocumenten op pagina 4.
De belangrijkste taken van de Medisch Pedicure Oncologie kunnen als volgt worden
samengevat:
1

Een pedicurebehandeling uitvoeren bij een oncologische patiënt

2

Werken aan professionalisering en profilering

Typerende

De Medisch Pedicure Oncologie is erop gericht vanuit haar discipline door middel van

beroepshouding

adequate oncologische voetzorg een optimale bijdrage te leveren aan de lichamelijke
conditie en het geestelijk welbevinden van de oncologische patiënt.
Naast zorgvuldigheid kenmerkt haar houding zich door terughoudendheid. Ze is op de
hoogte van mogelijke consequenties van een pedicurebehandeling en het toepassen
van specialistische technieken voor oncologische patiënten al dan niet in actieve
behandeling. Ze heeft kennis van mogelijke risico’s en houdt daarmee rekening in haar
werkwijze en instrumentkeuze. In haar handelen ligt de focus op het verhelpen en/of
voorkomen van huid- en nagelaandoeningen die belemmerend kunnen werken voor
het continueren van de (systemisch) oncologische behandeling.
De Medisch Pedicure Oncologie heeft specialistische kennis van neuropathische pijn
en huid- en nagelaandoeningen die het gevolg zijn van kanker en/of de systemisch
oncologische behandeling. Ze betrekt bij haar diagnostische besluitvorming
veranderingen aan voet, onderbenen en handen die daaraan gerelateerd kunnen zijn.
Ze zet waar mogelijk preventieve middelen in. Ze werkt volgens het Stepped Careprincipe en zet waar mogelijk preventieve middelen in. Ze geeft de patiënt advies voor
de verzorging van de voeten en draagt er zorg voor dat ze niet strijdig adviseert met
adviezen die de patiënt van andere zorgverleners heeft gekregen. Ze onthoudt zich
van adviezen die buiten haar vakgebied liggen.
De Medisch Pedicure Oncologie heeft inlevend vermogen, waarbij ze haar
professionaliteit bewaart. Ze houdt in haar communicatie rekening met de emoties
die kunnen spelen bij de patiënt. Ze is zich ook bewust van haar eigen emoties en kan
daar zodanig mee omgaan dat die een professionele omgang met de patiënt niet
belemmeren. Ze is flexibel in het omgaan met afspraken en houdt rekening met
psychische verschijnselen, zoals verdriet, rouwverwerking, boosheid en chemobrein.
Ze gaat vertrouwelijk om met wat zij verneemt, kent de grenzen van haar vakgebied
en laat zich niet in met adviezen en behandelingen die niet tot haar beroep behoren.
Als haar cliënt een oncologische patiënt in actieve behandeling is, werkt de Medisch
Pedicure Oncologie uitsluitend op verwijzing van een medisch specialist of in een
verlengde-arm-constructie. Zij is zich ervan bewust dat een de oncologische voetzorg
bij deze oncologische patiënten in overleg met behandelend arts of oncologieverpleegkundige dient plaats te vinden. Ze onderhoudt contact over de behandeling
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met de behandelend arts of oncologieverpleegkundige. Ze stelt zich daarbij
professioneel op: kent en respecteert haar positie binnen de verbanden waarin ze
werkzaam is (heeft gevoel voor verhoudingen) en is in staat om helder, op juiste wijze
en op niveau te communiceren met aanverwante disciplines.
Rol en

De Medisch Pedicure Oncologie voert haar werkzaamheden zelfstandig uit na

verantwoordelijkheden

verwijzing door en/of in overleg met de behandelend arts. Geldende richtlijnen en
protocollen zijn daarbij haar uitgangspunt.
Bij risicovolle situaties staakt ze de pedicurebehandeling en zoekt ze contact met de
behandelend arts of oncologieverpleegkundige voor advies.
Als het niet mogelijk is gebleken een dergelijke samenwerkingsrelatie tot stand te
brengen en/of te onderhouden, legt ze dit vast. De keuzes die ze maakt met
betrekking tot al dan niet voortzetten van de pedicurebehandeling en de aanpak
daarbij, worden door haar onderbouwd en eveneens vastgelegd.
De Medisch Pedicure Oncologie onderneemt structureel zelfstandig activiteiten om
haar deskundigheid te onderhouden.
Daarnaast onderneemt ze zelfstandig initiatieven en activiteiten om een adequate
partner te zijn in samenwerkingsverbanden op het gebied van oncologische zorg.

Complexiteit

Oncologische patiënten komen bij de Medisch Pedicure Oncologie voor een
oncologische voetzorg of specifiek voor een risicoanalyse in het kader van een (nog te
starten) oncologische behandeling. De Medisch Pedicure Oncologie dient te
beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om risico’s te kunnen herkennen
en moet klinisch redeneren toepassen met betrekking tot oncologische voetzorg:
continu haar eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische kennis. Ze
dient gedurende de behandeling te weten waar zij alert op moet zijn en rekening te
houden met contra-indicaties. Omdat aandoeningen aan voeten ook extra risico’s
kunnen betekenen voor het starten en continueren van een systemische oncologische
behandeling, dient zij de risico’s om oncologische voetzorg uit te voeren tegen elkaar
af te kunnen wegen. Dat betekent dat weloverwogen en beargumenteerd afwijken
van richtlijnen en/of protocollen soms noodzakelijk is.
Complex is het werk van de Medisch Pedicure Oncologie ook doordat zij inhoudelijk
dient te kunnen afstemmen met en terugkoppelen naar relevante zorgverleners. Dat
vereist een heldere communicatie en hanteren van de juiste begrippen en termen op
het gebied van de oncologische zorg en systemisch oncologische behandelmethoden.
Tegelijkertijd dient de Medisch Pedicure Oncologie de grenzen van het eigen vak te
kennen en zich niet in te laten met adviezen en/of behandelingen die niet tot haar
beroep behoren of adviezen te geven die in strijd zijn met adviezen die door andere
oncologische behandelaars zijn gegeven. De Medisch Pedicure Oncologie behandelt
(behoudens expliciete toestemming) geen huidlaesies (wondjes, (bloed)blaren).
Op emotioneel en communicatief niveau vraagt de omgang met oncologische
patiënten ook het nodige van de Medisch Pedicure Oncologie. Als gevolg van de
diagnose en de behandeling maakt de oncologische patiënt niet alleen lichamelijk,
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maar ook psychisch veranderingen door. Dat vraagt van de Medisch Pedicure
Oncologie begrip voor de impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben,
in de vorm van emoties en zingevingsproblematiek maar ook voor een verschijnsel als
chemobrein en de gevolgen die dat kan hebben voor het handelen van de patiënt,
bijvoorbeeld het niet opvolgen van adviezen. Daarbij dient ze haar professionaliteit te
bewaren, hoewel het ook voor haarzelf emotioneel aangrijpend kan zijn
geconfronteerd te worden met de gevolgen van kanker. Zij dient zich bewust te zijn
van die eigen emoties en ze zodanig te kunnen hanteren, dat ze niet belastend zijn in
de communicatie met de patiënt.
Een complicerende factor op praktisch gebied is het beheren van de agenda als de
Medisch Pedicure Oncologie veel oncologische patiënten in haar praktijk heeft. Omdat
bij het inplannen van afspraken rekening gehouden dient te worden met geplande
oncologische behandelingen en in het algemeen met de persoonlijke omstandigheden
van de patiënt, is het moeilijk de agenda efficiënt te vullen, dus open plekken te
voorkomen. Dit vraagt van haar vaardigheden op het gebied van timemanagement en
beleid met betrekking tot het aandeel oncologische patiënten dat voor haar te
hanteren is.
De specialisatie Medisch Pedicure Oncologie is relatief nieuw. Om een goede positie
te verkrijgen binnen de zorg voor oncologische patiënten, moet de Medisch Pedicure
Oncologie activiteiten ontplooien die bijdragen aan bekendheid van de specialisatie.
De Medisch Pedicure Oncologie werkt samen met voor haar nieuwe
samenwerkingspartners en verwijzers, zoals medisch oncologen, huisartsen,
oncologieverpleegkundigen, oncologiefysiotherapeuten, huid-/oedeemtherapeuten,
thuiszorgorganisaties en complementair werkende therapeuten. Dat doet een extra
beroep op het onderhoud van haar deskundigheid. Wil zij de samenwerkingspartners
uit andere disciplines overtuigen van de meerwaarde die zij als professional en die de
specialisatie Medisch Pedicure Oncologie kan hebben voor de zorg voor oncologische
patiënten, dan dient zij voortdurend goed op de hoogte te zijn van relevante
ontwikkelingen op dat gebied.
Het gebied van de oncologische zorg is volop in ontwikkeling: er worden nieuwe
systemisch oncologische behandelmethoden ontwikkeld. Dat vraagt van de Medisch
Pedicure Oncologie dat zij relevante bronnen weet te vinden en bijhoudt, en dát weet
te selecteren wat de voor haar vakgebied relevante ontwikkelingen zijn.
Wettelijke

Nee

beroepsvereisten
Branchevereisten

Medisch Pedicure:


Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure, ProVoet, 2020;



Beroepscode (medisch) pedicure (Bron: ProVoet 2016);



Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus
en van personen met een reumatische aandoening (Bron: ProVoet, 2018);



Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera (Bron: NVvP in samenwerking met
ProVoet, 2019);
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De behandeling in een zorginstelling vindt plaats volgens de aldaar geldende
richtlijnen voor infectiepreventie.

Specifiek voor Medisch Pedicure Oncologie:


Protocol voor de oncologische voetzorg door de Medisch Pedicure Oncologie,
ProVoet, 2021.

1.2

Loopbaanperspectief

Voor de Medisch Pedicure Oncologie geldt dat ze, indien ze aan de gestelde eisen voldoet:


kan doorgroeien naar de functie van onderwijsinstructeur/docent/coach en/of examinator/assessor op het
gebied van Medisch Pedicure Oncologie;



kan doorgroeien naar een functie binnen samenwerkingsverbanden op het gebied van oncologische zorg;



risicoanalyses kan uitvoeren bij risicopatiënten ten behoeve van (verzekerings-)organisaties in de
gezondheidszorg;



zich kan ontwikkelen tot adviseur ten aanzien van voetzorg (of: consulent voetzorg) bij risicopatiënten. De
Medisch Pedicure Oncologie heeft immers ruime ervaring en beheerst alle facetten van het vakgebied.

1.3

Trends en innovaties

In 2019 had volgens het CBS 3,5% van de Nederlanders kanker en werden ruim 118.000 nieuwe gevallen van
kanker gediagnosticeerd. Eén op de drie Nederlands krijgt op enig moment in zijn of haar leven een bepaalde
vorm van kanker en per jaar overlijden 42.000 mensen aan een oncologische ziekte.
De laatste jaren heeft wetenschappelijk onderzoek naar kanker ertoe geleid dat er minder personen aan kanker
overlijden dan voorheen. Kanker hebben is, hoewel levensbedreigend, dan ook niet altijd dodelijk. Door
vroegdiagnostiek en verbeterde behandelingen wordt kanker steeds vaker een chronische ziekte waarbij
ongeveer 70% van de mensen met kanker vijf jaar na de diagnose nog in leven is. De kans dat iemand die voor
een pedicurebehandeling komt kanker heeft of heeft gehad, is dan ook aanzienlijk.
De variatie in behandelmethoden groeit ook. Naast de chemobehandeling in ziekenhuizen ontstaan er
bijvoorbeeld ook vormen waarbij patiënten langer thuis behandeld worden met behulp van tabletten. Er
worden voortdurend nieuwe technieken ontwikkeld die ook nieuwe complicaties met zich mee kunnen
brengen.
Een andere trend is chemotherapie als palliatieve behandeling. De chemobehandeling is hierbij niet gericht op
genezing, maar op verlenging van het leven. Er is dan vaak sprake van een chronische behandeling. Juist door
de chronische, voortdurende behandeling, zijn mensen zich er niet altijd meer bewust van dat er sprake is van
een systemisch oncologische behandeling.
Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het steeds minder direct helder is of bij een patiënt die komt voor een
pedicurebehandeling sprake is van een systemisch oncologische behandeling. Dat betekent dat het nodig is
hier standaard naar te vragen en vervolgens te achterhalen om welke behandeling het gaat en met welk
middel, zodat nadere relevante informatie over risico’s en complicaties op te zoeken is.
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2

Kerntaken en werkprocessen in de specialisatie

In dit onderdeel zijn de verschillende kerntaken van de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie beschreven.
Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de
beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Binnen elke kerntaak worden ook
werkprocessen onderscheiden. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het kent een
begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk.
Bij de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie worden twee kerntaken onderscheiden: Oncologische voetzorg
uitvoeren bij een oncologische patiënt en Werken aan professionalisering en profilering. In de volgende twee
paragrafen wordt telkens eerst een beschrijving van de kerntaak gegeven, en vervolgens wordt elk van de
werkprocessen beschreven met vermelding van beoogd resultaat, vereist gedrag en onderliggende
competenties.

2.1

Kerntaak 1

Kerntaak 1 Oncologische voetzorg uitvoeren bij een oncologische patiënt
Complexiteit
Oncologische patiënten komen bij de Medisch Pedicure Oncologie voor een oncologische voetzorg of specifiek
voor een risicoanalyse in het kader van een (nog te starten) oncologische behandeling. De Medisch Pedicure
Oncologie dient te beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om risico’s te kunnen herkennen en
moet klinisch redeneren toepassen met betrekking tot oncologische voetzorg: continu haar eigen observaties
en interpretaties koppelen aan medische kennis. Ze dient gedurende de behandeling te weten waar zij alert
op moet zijn en rekening te houden met contra-indicaties. Omdat aandoeningen aan voeten ook extra risico’s
kunnen betekenen voor het starten en continueren van een systemisch oncologische behandeling, dient zij de
risico’s om oncologische voetzorg uit te voeren tegen elkaar af te kunnen wegen. Dat betekent dat
weloverwogen en beargumenteerd afwijken van richtlijnen en/of protocollen soms noodzakelijk is.
Complex is het werk van de Medisch Pedicure Oncologie ook doordat zij inhoudelijk dient te kunnen
afstemmen met en terugkoppelen naar relevante zorgverleners. Dat vereist een heldere communicatie en
hanteren van de juiste begrippen en termen op het gebied van de oncologische zorg en systemisch
oncologische behandelmethoden. Tegelijkertijd dient de Medisch Pedicure Oncologie de grenzen van het
eigen vak te kennen en zich niet in te laten met adviezen en/of behandelingen die niet tot haar beroep
behoren of adviezen te geven die in strijd zijn met adviezen die door andere oncologische behandelaars zijn
gegeven. De Medisch Pedicure Oncologie behandelt (behoudens expliciete toestemming) geen huidlaesies
(wondjes, (bloed)blaren).
Op emotioneel en communicatief niveau vraagt de omgang met oncologische patiënten ook het nodige van de
Medisch Pedicure Oncologie. Als gevolg van de diagnose en de behandeling maakt de oncologische patiënt
niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch veranderingen door. Dat vraagt van de Medisch Pedicure Oncologie
begrip voor de impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben, in de vorm van emoties en
zingevingsproblematiek maar ook voor een verschijnsel als chemobrein en de gevolgen die dat kan hebben
voor het handelen van de patiënt, bijvoorbeeld het niet opvolgen van adviezen. Daarbij dient ze haar
professionaliteit te bewaren, hoewel het ook voor haarzelf emotioneel aangrijpend kan zijn geconfronteerd te
worden met de gevolgen van kanker. Zij dient zich bewust te zijn van die eigen emoties en ze zodanig te
kunnen hanteren, dat ze niet belastend zijn in de communicatie met de patiënt.
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Een complicerende factor op praktisch gebied is het beheren van de agenda als de Medisch Pedicure
Oncologie veel oncologische patiënten in haar praktijk heeft. Omdat bij het inplannen van afspraken rekening
gehouden dient te worden met geplande oncologische behandelingen en in het algemeen met de persoonlijke
omstandigheden van de patiënt, is het moeilijk de agenda efficiënt te vullen, dus open plekken te voorkomen.
Dit vraagt van haar vaardigheden op het gebied van timemanagement en beleid met betrekking tot het
aandeel oncologische patiënten dat voor haar te hanteren is.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De Medisch Pedicure Oncologie voert haar werkzaamheden zelfstandig uit na verwijzing door en/of in overleg
met de behandelend arts en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. Zij is daarnaast
verantwoordelijk voor een juiste terugkoppeling naar de patiënt en relevante zorgverleners.
Wanneer zij in teamverband werkt, dan voert zij haar aandeel in de samenwerking eveneens zelfstandig uit en
draagt daarbij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar werkzaamheden en haar aandeel in de
samenwerking.
Werkprocessen
1.1 Voert een risico-inventarisatie en een risicoanalyse uit
1.2 Stelt een behandelplan op
1.3 Voert na overleg met de patiënt een behandeling uit
1.4 Registreert en legt gegevens vast
1.5 Koppelt terug naar verwijzer en/of andere relevante zorgverleners indien daar aanleiding toe is
1.6 Reflecteert op eigen handelen

Werkproces 1.1 Voert een risico-inventarisatie en een risicoanalyse uit
Omschrijving
De patiënt komt bij de Medisch Pedicure Oncologie voor een oncologische voetzorg en/of voor een
risicoanalyse in het kader van een (nog te starten) oncologische behandeling. In beide gevallen vindt een
risico-inventarisatie plaats, gericht op


de gevolgen van een (eerdere) systemische oncologische behandeling;



het in kaart brengen van afwijkingen aan de voet;



het verkrijgen van andere informatie met betrekking tot extra risico’s voor de patiënt voor het starten of
continueren van een systemische oncologische behandeling

in verband met de mogelijke effecten op het immuunsysteem (immuungecompromitteerdheid) en risico’s
voor de oncologische voetzorg.
De Medisch Pedicure Oncologie ontvangt de patiënt, bereidt de (digitale) cliëntenkaart voor, vraagt door
middel van een specialistische anamnese naar bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid van de
patiënt en naar (veranderingen in) medicijngebruik en (veranderingen in) oncologische behandelmethode. Ze
checkt of de overige gegevens van de patiënt (nog) juist zijn.
De risico-inventarisatie is gericht op het verkrijgen van informatie op de volgende gebieden:
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A

Verschijnselen/complicaties ten gevolge van medicatie;

B

De aanwezigheid van chronische systeemziektes en mogelijke gevolgen voor de oncologische voetzorg bij
oncologische patiënten;

C

De risico’s van (acute en bestaande) afwijkingen aan de handen en voeten voor het starten of continueren
van een systemisch oncologische behandeling;

D

De effecten die een systemisch oncologische behandeling op korte of lange termijn kan hebben op de
huid en nagels van de patiënt;

E

Contra-indicaties voor oncologische voetzorg;

F

Het doel van oncologische voetzorg;

G

De planning van oncologische voetzorg.

De Medisch Pedicure Oncologie voert de risicoanalyse uit. Aan de hand van een gestandaardiseerd formulier
voor Risico-inventarisatie, - analyse en behandeling voor de medisch oncologisch pedicure (RIAB-formulier)
verzamelt ze informatie door gerichte vragen te stellen aan de patiënt, risicofactoren verder uit te vragen en
door inspectie en het uitvoeren van gericht voetonderzoek en screening van de voeten en onderbenen en
inspectie van schoenen, sokken en eventuele hulpmiddelen.
Ze is alert op huid- en nagelaandoeningen, voet- en teenstandafwijkingen (deformiteiten), pijn,
(veranderingen in) de weerstand en veranderingen aan de voeten die gerelateerd kunnen zijn aan de kanker
en/of de systemisch oncologische behandeling, een risico kunnen opleveren voor het starten of continueren
van de systemisch oncologische behandeling en/of contra-indicaties kunnen vormen voor een
pedicurebehandeling of toepassing van specialistische technieken.
De Medisch Pedicure Oncologie let ook op onderbenen en handen met het oog op onder andere een angiooedeem en hand-voet-huid-reactie en hand-voet-syndroom.
Bij patiënten met een achterliggende (chronische) ziekte/aandoening is zij extra alert op contra-indicaties en
complicaties ten gevolge van de (behandeling van) kanker.
Ze analyseert de verkregen informatie en is in staat te onderbouwen welke interventies/(be)handelingen en
vervolgstappen genomen dienen te worden. Dit doet ze door middel van klinisch redeneren waarbij ze eigen
observaties en interpretaties koppelt aan medische kennis met betrekking tot oncologische voetzorg in een
circulair en continu proces. Dat betekent ook dat als ze in een eerdere fase bepaalde keuzes gemaakt heeft,
nieuwe observaties aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van de (be)handeling.
Als gevolg van de diagnose en de behandeling maakt de oncologische patiënt niet alleen lichamelijk, maar ook
psychisch veranderingen door. De Medisch Pedicure Oncologie heeft begrip voor de impact die de diagnose
kanker voor de patiënt kan hebben, in de vorm van emoties en zingevingsproblematiek maar ook voor een
verschijnsel als chemobrein en de gevolgen die dat kan hebben voor het handelen van de patiënt,
bijvoorbeeld het niet opvolgen van adviezen. Daarbij bewaart de Medisch Pedicure Oncologie haar
professionaliteit, hoewel het ook voor haarzelf emotioneel aangrijpend kan zijn geconfronteerd te worden
met de gevolgen van kanker. Zij is zich bewust van die eigen emoties en kan ze zodanig hanteren, dat ze niet
belastend zijn in de communicatie met de patiënt.
Resultaat
De Medisch Pedicure Oncologie heeft met behulp van het RIAB-formulier een risicoanalyse uitgevoerd in het
kader van een (nog te starten) oncologische behandeling of ter voorbereiding op de oncologische voetzorg.
Zij heeft een zo volledig mogelijk beeld verkregen van de voeten, schoenen en sokken, hulpmiddelen, reeds
aanwezige (chronische) ziekten/aandoeningen, contra-indicaties voor oncologische voetzorg, risico’s op
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infecties van de huid en nagels van de voeten en handen die het starten of continueren van een systemisch
oncologische behandeling in gevaar kunnen brengen en mogelijke effecten die een systemisch oncologische
behandeling op korte of lange termijn kan hebben op de huid en nagels van de patiënt en aanwezige
(chronische) ziekten/aandoeningen.
De Medisch Pedicure Oncologie heeft optimale beslissingen genomen in alle fasen van de behandeling, en
stelt haar handelen bij als nieuwe observaties daar aanleiding toe geven.
Er is sprake van een professionele relatie tussen de Medisch Pedicure Oncologie en de oncologische patiënt en
zijn/haar naasten. De oncologisch patiënt en zijn/haar naasten hebben vertrouwen in de Medisch Pedicure
Oncologie en voelen zich gehoord.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


luistert actief naar de patiënt;



heeft een professionele attitude en wijze van communiceren;



gaat compassievol en professioneel om met gedrag en verschijnselen bij de patiënt die het gevolg zijn van
de psychische impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben;



kiest de juiste middelen en materialen om de onderzoeken uit te voeren;



voert de anamnese, de onderzoeken en de risicoanalyse systematisch en nauwgezet uit;



werkt zorgvuldig volgens gedragsregels, geldende normen, waarden, richtlijnen en protocollen;



past klinisch redeneren toe in een circulair en continue proces met betrekking tot oncologische voetzorg;
analyseert en interpreteert de bevindingen rekening houdend met indicaties en contra-indicaties, de
voorgeschiedenis, eerdere waarnemingen en de (te starten) oncologische behandeling en of oncologische
voetzorg.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



aandacht en begrip tonen



ethisch en integer handelen



overtuigen en beïnvloeden



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



materialen en middelen inzetten



analyseren



onderzoeken



instructies en procedures opvolgen



omgaan met verandering en aanpassen



klinisch redeneren

Werkproces 1.2 Stelt een behandelplan op
Omschrijving
Op basis van de informatie en bevindingen uit de risicoanalyse met behulp van het RIAB-formulier maakt de
Medisch Pedicure Oncologie een behandelplan en een inschatting van de effecten die de systemisch
oncologische behandeling heeft of kan hebben op de handen, voeten en/of onderbenen en de risico’s die
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(acute en bestaande) afwijkingen aan de voeten en handen (kunnen) hebben voor het starten of
continueren van een systemisch oncologische behandeling.
Daarbij overweegt de Medisch Pedicure Oncologie:


of (acute en bestaande) afwijking aan de voet een risico vormen voor het starten of continueren van
een systemisch oncologische behandeling;



of aanwezige huid- en nagelaandoeningen door haar kunnen worden behandeld of dat er sprake is van
contra-indicaties;



of en op welke manier een pedicurebehandeling kan bijdragen aan het voorkomen van voetproblemen
ten gevolge van de bijwerkingen/gevolgen van de systemisch oncologische behandeling;



of specialistische technieken geïndiceerd zijn of dat er sprake is van contra-indicaties daarvoor;



het optimale moment voor oncologische voetzorg met het oog op eventueel geplande of al ondergane
oncologische behandelingen.

Daarbij houdt ze rekening met het schema van het oncologisch behandelplan, de effecten die een
systemisch oncologische behandeling op korte of lange termijn kan hebben op de huid en nagels en wensen,
behoeften en privacy van de oncologische patiënt.
De Medisch Pedicure Oncologie is in staat te onderbouwen welke interventies/(be)handelingen en
vervolgstappen genomen dienen te worden. Dit doet ze door middel van klinisch redeneren waarbij ze eigen
observaties en interpretaties koppelt aan medische kennis met betrekking tot oncologische voetzorg in een
circulair en continu proces. Dat betekent ook dat als ze in een eerdere fase bepaalde keuzes gemaakt heeft,
nieuwe observaties aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van de (be)handeling.

Resultaat
De Medisch Pedicure Oncologie heeft een behandelplan opgesteld met behulp van het RIAB-formulier,
optimale beslissingen genomen in alle fasen van de behandeling, en stelt haar handelen bij als nieuwe
observaties daar aanleiding toe geven.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


weegt met inzet van klinisch redeneren risico’s tegen elkaar af en stelt prioriteiten bij het maken van
het behandelplan (Stepped Care-principe);



formuleert de stappen in het behandelplan helder en inzichtelijk;



bij afwijken van de richtlijnen en protocollen wordt de reden beargumenteerd.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



aandacht en begrip tonen



samenwerken en overleggen



overtuigen en beïnvloeden



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



materialen en middelen inzetten



plannen en organiseren
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op de behoefte en verwachtingen van de klant richten



instructies en procedures opvolgen



ondernemend en commercieel handelen



klinisch redeneren

Werkproces 1.3 Voert na overleg met de patiënt een behandeling uit
Omschrijving
De Medisch Pedicure Oncologie licht haar bevindingen bij de uitgevoerde risicoanalyse toe aan de patiënt.
Zij informeert de patiënt over haar keuze inzake de behandeling en beantwoordt vragen over de aanpak. Zij
informeert de patiënt over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling op basis van
indicaties en contra-indicaties, zodat de patiënt kan instemmen met het behandelplan.
Als gevolg van de diagnose en de behandeling maakt de oncologische patiënt niet alleen lichamelijk, maar
ook psychisch veranderingen door. De Medisch Pedicure Oncologie heeft begrip voor de impact die de
diagnose kanker voor de patiënt kan hebben, in de vorm van emoties en zingevingsproblematiek maar ook
voor een verschijnsel als chemobrein en de gevolgen die dat kan hebben voor het handelen van de patiënt,
bijvoorbeeld het niet opvolgen van adviezen. Daarbij bewaart de Medisch Pedicure Oncologie haar
professionaliteit, hoewel het ook voor haarzelf emotioneel aangrijpend kan zijn geconfronteerd te worden
met de gevolgen van kanker. Zij is zich bewust van die eigen emoties en kan ze zodanig hanteren, dat ze niet
belastend zijn in de communicatie met de patiënt.
De Medisch Pedicure Oncologie voert een behandeling uit volgens het Stepped Care-principe en aan de
hand van het behandelplan dat met behulp van het RIAB-formulier is opgesteld en gebruikt (afhankelijk van
de klachten, de toestand en de ziekte en de behandeling daarvan) de best passende technieken, instrumenten,
materialen en middelen.
Gedurende de behandeling heeft ze een proactieve houding in het signaleren van risico’s. Ze let goed op
eventuele reacties van de patiënt. Indien zich bij de behandeling onverwachte bevindingen voordoen,
heroverweegt ze haar keuzes en stopt ze zo nodig de behandeling of voert ze alleen een deelbehandeling
uit. Ze onderbouwt wijzigingen in keuzes naar de patiënt toe en legt ze via het RIAB-formulier vast in het
dossier van de patiënt. Dit doet ze door middel van klinisch redeneren waarbij ze eigen observaties en
interpretaties koppelt aan medische kennis met betrekking tot oncologische voetzorg in een circulair en
continu proces.
De Medisch Pedicure Oncologie behandelt (behoudens bij expliciete toestemming) geen huidlaesies
(wondjes, (bloed)blaren). Als er wondjes en ontstekingen geconstateerd worden tijdens de behandeling of
als er onverhoopt toch een huidlaesie ontstaat, worden die verzorgd en afgedekt. Er wordt schriftelijk advies
voor verzorging thuis meegegeven en indien nodig wordt voor wondbehandeling verwezen naar een andere
discipline binnen het behandelteam of naar de huisarts.
De Medisch Pedicure Oncologie geeft de patiënt advies voor verzorging van voeten en nagels thuis. Deze
informatie wordt op schrift meegegeven zodat patiënt en andere betrokkenen dit kunnen (na-)lezen. De
medisch pedicure zorgt ervoor dat ze geen adviezen geeft die strijdig zijn met adviezen die de patiënt eerder
heeft ontvangen van verwijzers of andere relevante behandelaars, aangezien dat tot verwarring bij de
patiënt zou kunnen leiden. Ook geeft zij geen adviezen en/of behandelingen die niet tot haar beroep
behoren. Als de patiënt naar oordeel van de Medisch Pedicure Oncologie een ondeskundig/onjuist advies

ProVoet – Beroepscompetentieprofiel Medisch Pedicure Oncologie, 2021

pagina 17

ontvangen heeft van een andere behandelaar, zoekt zij rechtstreeks contact met deze behandelaar om dit te
bespreken, zodat er vervolgens een eenduidig advies aan de patiënt gegeven kan worden (zie werkproces
1.4).
Bij het plannen van een vervolgafspraak wordt er rekening gehouden met oncologische behandelingen in
het ziekenhuis en met de voorkeuren van patiënt. De afspraken worden schriftelijk meegegeven. Als een
afspraak op korte termijn geannuleerd wordt, niet nagekomen wordt of als de patiënt te laat komt ten
gevolge van de ziekte of de behandeling daarvan, toont de medisch pedicure begrip en stelt ze zich flexibel
op.
Resultaat
De patiënt is goed geïnformeerd ten aanzien van de keuze(s) inzake de behandeling en alle vragen over de
aanpak zijn beantwoord. De patiënt kan instemmen met het behandelplan.
In geval van oncologische voetzorg, is deze effectief en veilig uitgevoerd met inachtneming van de geldende
richtlijnen en protocollen. De Medisch Pedicure Oncologie heeft met behulp van het RIAB-formulier
optimale beslissingen genomen in alle fasen van de behandeling, en stelt haar handelen bij en legt dit vast
als nieuwe observaties daar aanleiding toe geven.
De patiënt heeft advies gekregen voor verzorging van voeten en nagels thuis. Indien nodig is de patiënt
verwezen en een vervolgafspraak gemaakt, die schriftelijk wordt meegegeven.
Er is sprake van een professionele relatie tussen de Medisch Pedicure Oncologie en de oncologische patiënt
en zijn/haar naasten. De oncologisch patiënt en zijn/haar naasten hebben vertrouwen in de Medisch
Pedicure Oncologie en voelen zich gehoord.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


heeft een proactieve houding in het signaleren van risico’s en past klinisch redeneren toe in een circulair
en continue proces: neemt eigen twijfels serieus en stelt de behandeling bij indien daar aanleiding toe
bestaat;



heeft een professionele attitude en wijze van communiceren;



gaat compassievol en professioneel om met het gedrag en verschijnselen bij de patiënt die het gevolg
zijn van de psychische impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben;



gebruikt de juiste producten, instrumenten, materialen en apparatuur op effectieve en verantwoorde
wijze;



voert oncologische voetzorg zorgvuldig uit en is alert op risico’s en contra-indicaties;



werkt zorgvuldig overeenkomstig geldende richtlijnen en protocollen en met behulp van het RIABformulier;



weegt voortdurend af of doorverwijzen noodzakelijk is.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



aandacht en begrip tonen



samenwerken en overleggen



vakdeskundigheid toepassen



materialen en middelen inzetten
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plannen en organiseren



op de behoefte en verwachtingen van de klant richten



kwaliteit leveren



instructies en procedures opvolgen



omgaan met verandering en aanpassen



met druk en tegenslag omgaan



klinisch redeneren

Werkproces 1.4 Registreert en legt gegevens vast
Omschrijving
De Medisch Pedicure Oncologie legt de gegevens van de patiënt vast in het cliëntdossier waarbij zij gegevens
registreert van de specialistische anamnese, het gericht voetonderzoek, de screening, de risicoanalyse, het
behandelplan en eventuele afwijkingen waarover de verwijzer en/of andere aanverwante disciplines
geïnformeerd moeten worden.
Zij houdt het patiëntdossier actueel:


Er wordt nauwkeurig vastgelegd op welke datum welke behandeling heeft plaatsgevonden, welke
producten, inclusief vloeistoffen en welke instrumenten zijn gebruikt.



Het dossier wordt voorzien van foto’s van beide voeten, plantair en dorsaal, voor en na behandeling.
Tevens wordt het voorzien van foto’s van handen (palmair en dorsaal) indien er afwijkingen worden
geconstateerd.



Bij bijzonderheden die geconstateerd worden aan de voeten, onderbenen en handen, worden deze
beschreven inclusief aanduiding van locatie. Daarbij kan het gaan om:
▪

Verschillen tussen linkervoet en rechtervoet;

▪

Verkleuringen;

▪

Zwellingen;

▪

Locaties van de pijn;

▪

Aandoeningen aan huid en nagels van handen en voeten, met name aandoeningen die gerelateerd
(kunnen) zijn aan een systemisch oncologische behandeling.

In geval van een verlengde-arm-constructie wordt afgesproken hoe en wanneer er gerapporteerd wordt
(bijvoorbeeld na de eerste keer en vervolgens bij veranderingen of inschakelen van andere disciplines bij de
behandeling). De patiënt geeft hiervoor toestemming, wordt geïnformeerd over rapportages, heeft inzage
hierin en ontvangt desgewenst afschriften daarvan.
Resultaat
In het cliëntdossier zijn met behulp van het RIAB-formulier de relevante gegevens over de patiënt en de
gevolgde aanpak vastgelegd. Er is zicht op beloop van het gehele proces van behandelingen die door de
Medisch Pedicure Oncologie zijn uitgevoerd en aandoeningen aan voeten en nagels, mede ten behoeve van
rapportage aan andere disciplines. De patiënt heeft hiervoor toestemming gegeven.
Er is sprake van een professionele relatie tussen de Medisch Pedicure Oncologie en de oncologische patiënt,
zijn/haar naasten en het (multidisciplinaire) netwerk waar ze deel van uitmaakt. De oncologisch patiënt,
zijn/haar naasten en de leden van het netwerken hebben vertrouwen in de Medisch Pedicure Oncologie en
voelen zich gehoord.
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Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


maakt met behulp van het RIAB-formulier een juiste selectie van relevante, te registreren gegevens;



gaat discreet om met gevoelige/vertrouwelijke informatie;



legt met behulp van het RIAB-formulier gegevens eenduidig vast;



werkt zorgvuldig overeenkomstig geldende codes en regelingen;



heeft een professionele attitude en wijze van communiceren;



toont gevoel voor verhoudingen bij het functioneren binnen een multidisciplinaire setting van
behandelaars en het samenwerken met andere professionals en vrijwilligers. Zij hanteert goede
communicatieve en sociale vaardigheden.



gaat compassievol en professioneel om met het gedrag en verschijnselen bij de patiënt die het gevolg
zijn van de psychische impact die de diagnose kanker voor de patiënt kan hebben.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



ethisch en integer handelen



relaties bouwen en netwerken



presenteren



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



analyseren



plannen en organiseren



kwaliteit leveren



instructies en procedures opvolgen



bedrijfsmatig handelen

Werkproces 1.5 Koppelt terug naar verwijzer en/of andere relevante zorgverleners indien daar aanleiding
toe is
Omschrijving
Indien daar aanleiding toe is en/of afspraken over gemaakt zijn, koppelt de Medisch Pedicure Oncologie
haar bevindingen bij onderzoek en behandeling terug naar verwijzer en/of andere aanverwante disciplines
als medisch oncologen, huisartsen, oncologieverpleegkundigen, oncologiefysiotherapeuten, huid-/oedeemtherapeuten, thuiszorgorganisaties en complementair werkende therapeuten. Ze neemt daarbij geldende
procedures en (wettelijke) regelgeving in acht, heeft gevoel voor verhoudingen in de samenwerking en
hanteert goede communicatie en sociale vaardigheden.
Indien nodig worden in overleg met de andere behandelaren en in overleg met de patiënt eventuele
wijzigingen in het behandelplan aangebracht.
Resultaat
De bevindingen bij onderzoek en behandeling van de patiënt zijn gecommuniceerd met relevante
zorgverleners. In die situaties waarbij het van belang is, is het behandelplan aangepast.
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Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


heeft een professionele attitude en wijze van communiceren;



is alert op situaties die vragen om afstemming met relevante zorgverleners;



stemt effectief af met betrokkenen indien dit in het belang is van de patiënt en deze hiertoe
toestemming geeft;



zorgt in voorkomende gevallen voor een nauwkeurige informatieoverdracht naar andere zorgverleners
waarin ze een accurate weergave geeft van haar bevindingen, voor zover relevant voor de betreffende
zorgverlener;



past het behandelplan aan indien het resultaat van de afstemming daartoe aanleiding geeft.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



samenwerken en overleggen



ethisch en integer handelen



relaties bouwen en netwerken



overtuigen en beïnvloeden



presenteren



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



analyseren



bedrijfsmatig handelen

Werkproces 1.6 Reflecteert op eigen handelen
Omschrijving
De Medisch Pedicure Oncologie kijkt terug op haar werk en handelen en welke persoonlijke eigenschappen
en competenties ze heeft ingezet. Ze staat stil bij het eigen handelen en kan dit kritisch onderzoeken. Op
basis van eventuele nieuwe inzichten kan ze de kwaliteit van haar werk daarmee verbeteren.
Resultaat
De Medisch Pedicure Oncologie heeft haar eigen handelen gereflecteerd en inzicht gekregen in de kwaliteit
van haar werk en deze waar nodig verbeterd.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


vergroot haar zelfkennis;



past een systematisch oncologische methode toe voor reflectie;



stelt zichzelf open vragen;



verbreed of verdiept haar competenties naar aanleiding van nieuwe inzichten.
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Competenties


gedrevenheid en ambities tonen;



kwaliteit leveren;



leren;



onderzoeken.

2.2

Kerntaak 2

Kerntaak 2 Werken aan professionalisering en profilering
Complexiteit
De specialisatie Medisch Pedicure Oncologie is relatief nieuw. Om een goede positie te verkrijgen binnen de
zorg voor oncologische patiënten, ontplooit de Medisch Pedicure Oncologie activiteiten die bijdragen aan
bekendheid van de specialisatie. De Medisch Pedicure Oncologie werkt samen met voor haar nieuwe
samenwerkingspartners en verwijzers, zoals oncologen, huisartsen, oncologieverpleegkundigen, oncologiefysiotherapeuten, huid-/ oedeemtherapeuten, thuiszorgorganisaties en complementair werkende
therapeuten. Dat doet een extra beroep op het onderhoud van haar deskundigheid. Wil zij de
samenwerkingspartners uit andere disciplines overtuigen van de meerwaarde die zij als professional en die de
specialisatie Medisch Pedicure Oncologie kan hebben voor de zorg voor oncologische patiënten, dan dient zij
voortdurend op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen op dat gebied en van oncologische voetzorg in
het bijzonder.
Het gebied van de oncologische zorg is volop in ontwikkeling: er worden nieuwe systemisch oncologische
behandelmethoden ontwikkeld. Dat vraagt van de Medisch Pedicure Oncologie dat zij relevante bronnen weet
te vinden en bijhoudt, en weet te selecteren wat de voor haar vakgebied relevante ontwikkelingen zijn.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De Medisch Pedicure Oncologie onderneemt structureel zelfstandig activiteiten om haar deskundigheid op
kwalitatief hoog niveau te houden. Daarnaast onderneemt ze zelfstandig initiatieven en activiteiten om een
adequate partner te zijn in samenwerkingsverbanden op het gebied van oncologische zorg.
Werkprocessen
2.1 Onderhoudt de eigen deskundigheid
2.2 Profileert zichzelf als professional en de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie in een relevant
plaatselijk en regionaal netwerk

Werkproces 2.1 Onderhoudt de eigen deskundigheid
Omschrijving
De Medisch Pedicure Oncologie werkt structureel aan het onderhoud van haar eigen deskundigheid en zij
spant zich in om erkend te blijven in het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) van ProCERT. Zij zorgt
ervoor dat zij op de hoogte blijft van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen op
het gebied van oncologische behandelmethoden, medicatie en bijwerkingen, voor zover die van invloed zijn
op huid- en nagelproblematiek en dus relevant voor haar functioneren als Medisch Pedicure Oncologie.
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Zij leest daarvoor Nederlandse en Engelse vakliteratuur en volgt relevante bijscholingen. Zij reflecteert op haar
eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Zij
neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zij
zorgt ervoor dat zij op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving met betrekking tot haar
beroepsuitoefening en van de actuele visie op behandelmethoden op het gebied van oncologie.

Resultaat
De Medisch Pedicure Oncologie is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op
behandelmethoden op het gebied van oncologie voor zover van invloed op het vakgebied van de Medisch
Pedicure Oncologie.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


kijkt kritisch naar de kwaliteit van haar eigen kennis, vaardigheden en functioneren;



gebruikt feedback doelgericht om zich verder te ontwikkelen;



neemt deel aan inhoudelijke discussies en uitwisseling met collega’s en binnen haar professionele
netwerk;



stelt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het lezen van vakliteratuur en het volgen van
relevante bijscholingen.

Competenties


samenwerken en overleggen



ethisch en integer handelen



relaties bouwen en netwerken



presenteren



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



analyseren



onderzoeken



leren (van feedback en fouten)



omgaan met verandering en aanpassen



met druk en tegenslag omgaan



gedrevenheid en ambitie tonen



ondernemend en commercieel handelen

Werkproces 2.2 Profileert zichzelf als professional en de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie in een
relevant plaatselijk en regionaal netwerk
Omschrijving
De Medisch Pedicure Oncologie creëert en onderhoudt een relevant plaatselijk en/of regionaal netwerk.
Daarbinnen profileert zij haar praktijk en zichzelf als Medisch Pedicure Oncologie op een wijze waarbij het
praktijkprofiel, haar werkzaamheden en haar specifieke meerwaarde binnen dit netwerk duidelijk worden.
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Ze is trots op haar vak, is zich bewust van de betekenis die de Medisch Pedicure Oncologie binnen de
oncologische zorg kan hebben en draagt dit op een enthousiaste en betrokken manier uit. Daarmee is zij
tevens een waardevolle ambassadeur voor de beroepsgroep binnen dit onderdeel van de gezondheidszorg.
Daarnaast levert ze een bijdrage aan het ontwerpen van nieuwe programma’s voor behandeling, advies en
begeleiding van mensen die een systemisch oncologische behandeling ondergaan, waarin ook de zorg die de
Medisch Pedicure Oncologie kan bieden is opgenomen. Zij doet dit in samenwerking met andere
professionals en/of beroepsgroepen op het gebied van de oncologie.
Om andere Medisch Pedicures ook in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot Medisch Pedicure
Oncologie, stelt de Medisch Pedicure Oncologie zich beschikbaar als stagebieder voor deze collega’s. Ook op
deze manier draagt de Medisch Pedicure Oncologie bij aan de positie en ontwikkeling van de specialisatie.
Resultaat
Relevante plaatselijke en regionale partijen op het gebied van oncologische zorg hebben een goed beeld van
de toegevoegde waarde die de Medisch Pedicure Oncologie als individuele professional en als beroepsgroep
kan hebben in de gezondheidszorg.
Gedrag
De Medisch Pedicure Oncologie:


creëert en onderhoudt een relevant plaatselijk en/of regionaal netwerk;



profileert zichzelf als professional en de rol van de Medisch Pedicure Oncologie binnen een relevant
plaatselijk en/of regionaal netwerk;



neemt initiatief tot en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke programma’s voor
behandeling, advies en begeleiding van oncologische patiënten in samenwerking met professionals uit
andere relevante disciplines;



draagt bij aan de professionalisering van haar collega’s door de gelegenheid te geven om mee te laten
kijken bij de oncologische voetbehandeling als stagebieder voor Medisch Pedicures die in opleiding zijn
tot de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie.

Competenties


beslissen en activiteiten initiëren



aansturen



begeleiden



samenwerken en overleggen



relaties bouwen en netwerken



overtuigen en beïnvloeden



presenteren



formuleren en rapporteren



vakdeskundigheid toepassen



gedrevenheid en ambitie tonen



ondernemend en commercieel handelen



bedrijfsmatig handelen
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