Addendum richtlijnen COVID- 19 voor de praktijk voor leden van de NMMV/Mbo-4 medisch
pedicures. Tevens inzetbaar tijdens overige, nog niet bekende, nieuwe virus epidemieën/
pandemieën.
De Richtlijnen die de NMMV hanteert zijn gebaseerd op het door branchevereniging ProVoet
ontwikkelde protocol tijdens de uitbraak COVID-19. Op verzoek van de branche en om eenduidige
adviezen te hanteren in het hele veld heeft de NMMV dit protocol mede onderschreven.
Echter voor de werkbaarheid in de praktijk heeft de NMMV dit protocol omgezet naar “richtlijnen
NMMV tijdens de uitbraak van COVID-19 voor de medisch pedicure praktijk” en “richtlijnen NMMV
tijdens de uitbraak van COVID-19 voor ambulant medische voetzorg”. Hiermee willen wij voorkomen
dat vanwege bijvoorbeeld schaarste van de juiste klasse beschermingsmiddelen en deze dus niet ook
aan de cliënt kan worden gegeven, de praktijk gesloten zou moeten blijven.
Richtlijnen geven de individuele Mbo-4 medisch pedicure iets meer ruimte om, binnen de richtlijnen
van RIVM en de altijd al hoge eisen die gesteld worden aan hygiëne- en infectiepreventie binnen de
medisch pedicure praktijk, met gebruik van gezond verstand verantwoord voetbehandelingen te
verrichten aan elke cliënt zonder gezondheidsklachten.
Een desinfectiemiddel met een breed werkingsgebied tegen bacteriën, schimmels en virussen:
Chloorhexidine in alcohol 60-90% kan voor handdesinfectie worden gebruikt.











Handschoenen zijn altijd voor eenmalig gebruik (= disposable), zijn goed passend: aan de
vingertoppen strak en bij de knokkels niet te strak.
Gebruik handschoenen met een CE-markering (minimaal categorie II) volgens de Europese
richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) én volgens het Besluit Medische
Hulpmiddelen (= Europese richtlijn 93/42/EEG)
Gebruik handschoenen die wat betreft functionaliteit en veiligheid voldoen aan de volgende
drie normen: NEN-EN 420 +A1 én NEN-EN 374-1, 2 (met een AQL van 1,5 of lager
(= prestatieniveau 2) én NEN-EN 455-1, 2, 3, 4.
Gebruik latexvrije en poedervrije disposable handschoenen, bij voorkeur van hypoallergeen
materiaal.
Reinig en desinfecteer instrumenten en frezen met een ultrasoon reiniger met een
toegestaan reinigings- en/of desinfectiemiddel dat voor deze toepassing geschikt is en met
virus, schimmel- en/of bacteriedodende werking.
Desinfecteer met de ultrasoon met een toegelaten middel (CE-markering; klasse IIb).
Steriliseren* kan met een autoclaaf. De mbo-4 medisch pedicure houdt zich aan de
richtlijnen van de overheid/RIVM geldend voor de medisch pedicure praktijk voor wat betreft
het reinigen en desinfecteren van instrumenten, evenals het gebruik van instrumentarium.
Op het moment dat een medisch pedicure een ingroeiende nagel gaat behandelen en hierbij
een wondje maakt, komen haar instrumenten/frezen in aanraking met de niet-intacte huid.
In die situatie dienen instrumenten na reiniging gedesinfecteerd te worden of indien
mogelijk gesteriliseerd.
Niet de ruimte waarin gewerkt wordt is bepalend voor de keuze om instrumentarium
wel/niet te steriliseren, maar het gebruik ervan. Door instrumenten te steriliseren wordt
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optimale hygiëne bereikt. In het handboek van branchevereniging ProVoet is informatie
opgenomen over welke middelen het meest geschikt zijn om te desinfecteren.
* Het is in de praktijk van de medisch pedicure (nog) niet verplicht om een autoclaaf te
hebben.

Voor de ambulante voetzorg
Plaats de instrumenten en frezen voor vervoer in een inactiveringsvloeistof en reinig en
desinfecteer de instrumenten en frezen direct na terugkeer op de eigen locatie zoals hierboven
beschreven.
Het advies is om reiniging en desinfectie van uw instrumenten en frezen op uw eigen locatie uit
te voeren en niet op de behandellocatie tenzij daar een aparte ruimte voor reiniging en
desinfectie aanwezig is (denk aan verzorgings- of verplegingsinstellingen).
Maak de gebruikte bak van binnen en buiten schoon. In tijd van schaarste mag een chirurgisch
mondmasker maximaal 3 uur mits aaneengesloten (ca.3 behandelingen) worden gedragen.
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