
 

 

Het Coronavirus en de werkzaamheden van 
de pedicure 
 

- Alle werkzaamheden gestaakt, 
Voetcentrum ANJA tijdelijk gesloten, 
minimaal tot en met 6 april 2020 - 

 
De wereld is momenteel in de ban van het Coronavirus en ook in Nederland stapelen de 

maatregelen zich op. Maar wat betekent dit nu voor Voetcentrum ANJA en onze pedicure 

werkzaamheden?  

Het bestuur van de pedicure-brancheorganisatie ProVoet heeft haar advies omtrent het 

Coronavirus en de pedicurepraktijk bijgesteld, dit naar aanleiding van de aangescherpte 

maatregelen van het kabinet afgelopen 15 maart. Hun advies luidt om met ingang van maandag 

16 maart alle pedicurepraktijken te sluiten en alle ambulante pedicure werkzaamheden stop te 

zetten minimaal tot en met 6 april 2020.  

Na aanleiding van bovenstaande zien ook wij ons genoodzaakt om onze praktijk te 

sluiten tot in ieder geval 7 april 2020. Met dit besluit nemen wij onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en volgen hiermee ruim de adviezen en verplichtingen op die de 

brancheorganisatie en de overheid ons op leggen.  

Hieronder volgt onze motivatie:   

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel als mogelijk te 

beperken en daarmee de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen. Het kabinet 

adviseert mensen dringend om nóg voorzichtiger te zijn. Zo riep minister Bruins van 

Volksgezondheid in de persconferentie op om ten allen tijde anderhalve meter afstand tot elkaar 

te bewaren. Horecagelegenheden, sportclubs, sauna’s en andere aanpalende faciliteiten sluiten 

vanaf zondag 15 maart hun deuren tot in ieder geval 6 april.                                               

Ondanks dat het pedicurevakgebied niet direct op één lijn is te plaatsen met bovengenoemde 

sectoren, is de oproep tot het nemen van 1,5 meter afstand voor ons voldoende reden om tot dit 

besluit te komen. 

Een ander bijkomend aspect is dat in de voetverzorgingsbranche gewerkt wordt met aerosolen 

en bijbehorende nevel, dat tot snellere verspreiding van het virus zou kunnen zorgen. Wij 

achten het onverantwoord om voor zowel u als onze cliënt als voor onze medewerksters om 

nog langer door te werken. Hiermee volgen wij de adviezen van de Rijksoverheid (het RIVM), 

afgeleiden van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en het Bedrijfshandboek voor de pedicure 

en medisch pedicure (de ‘Code’).                     

 

Heeft u een afspraak in deze periode? 

Wij zullen iedereen die een afspraak heeft staan in deze periode persoonlijk benaderen en 

samen met u een nieuwe afspraak inplannen, uiteraard onder voorbehoud en in lijn met de 

nieuwe maatregelen. Gedurende de sluiting zal geen enkele behandeling plaatsvinden. Voor 

noodgevallen adviseren wij contact op te nemen met uw huisarts. Wel zijn we bereikbaar via 

email (info@voetcentrum.nl) mocht u vragen hebben betreffende een ingeplande afspraak of 

over deze maatregelen.  

https://mijn.provoet.nl/actueel/het-coronavirus
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