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Nederland telt op dit moment 137 oncologisch voetzorgverleners OVV. Deze OVV’ers 

hebben na hun studie de publiciteit gezocht om zo de nieuwe specialisatie binnen de 

voetzorg onder de aandacht te brengen van kankerpatiënten en hun naasten. Dit hebben 

zij met succes gedaan en veel mensen met kanker en voetproblemen weten inmiddels 

de weg naar hun praktijk te vinden. De Medische Voet maakte een collage van de 

oncologisch voetzorgverleners in het nieuws. Een overzicht van alle OVV’ers vindt u op  

www.demedischevoet.nl/vindeenovv
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Den Helder ✱ De afronding van de
Beatrixstraat laat op zich wachten
omdat de noodzakelijke materialen
nog niet geleverd kunnen worden.
Dit geldt met name voor de afwer-
king rond de bomen. Hier zitten nu
gaten. Dat dit gevaarlijk kan zijn
voor het winkelend publiek is vol-

gens centrummanager Jan Mooij en
de woordvoerder van de HOB, Alex
Boon, overdreven. Verschillende
winkeliers geven aan daar anders
over te denken. Ook wordt er ge-
klaagd over auto’s die nog overal
worden geparkeerd in afwachting
van de borden.
,,Het is natuurlijk jammer dat het
straatwerk niet af is, maar daar kan
niemand wat aan doen. Als de aan-

nemer het materiaal niet geleverd
krijgt, kan hij het niet afmaken.
Maar als je nu door de Beatrixstraat
loopt, kun je eigenlijk alleen maar
tevreden zijn. Want het is prachtig
geworden. Verder moet iedereen
even wat meer geduld hebben.’’
Ook de HOB meldt tevreden te zijn.
,,En iedereen kan zien dat het nog
net niet af is. Dan loop je toch wat
ruimer om die bomen heen.’’

Wachten op afronding.

Afronding Beatrixstraat wacht
DINSDAG 22 JULI 2014

Den Helder

Jammer. De Gieterij op Willemsoord redt het
niet langer. Het café was vermaard om zijn

muziekavonden. Voutlooz heeft er vaak ge-
speeld, de Helderse band met Ed Dekker als
gitarist en zanger. Ed Dekker? ’Zit jij ook in de
muziek?’ Dat soort vragen heb ik meer ge-
hoord. ’Verdien jij bij in de bouw?’ Een begrij-
pelijke vraag, voor wie mij niet kent. In Julia-
nadorp zit timmer- en onderhoudsbedrijf Ed
Dekker, aan de Schoolweg. Anderen denken

dat ik ook teken en schilder. Ed Dekker is een
gepensioneerde tekenleraar en docent kunst-
geschiedenis uit Alkmaar, jaren actief bij Kun-
stenaarscentrum Bergen. ’Heb je dan in de
patat gezeten?’ In Heiloo had je Snackbar Ed
Dekker, aan de Stationsweg. Wat een Ed Dek-
kers zeg! Allemaal verschillende Ed Dekkers,
en geen familie. Lastig? Eerder grappig. Laatst,
op reportage in Huisduinen, stelde ik mij voor
aan de leidster van een zorgboerderij. ’Zo heet

mijn vriend’, reageerde de partner van de
muzikant. Zo’n veertig jaar geleden heb ik de
verwarring zelf veroorzaakt. Op mijn geboor-
tekaartje staat Eddy. De naam is geïnspireerd
op Eddy Christiani, de zanger en gitarist. Of
Eddy Pieters Graafland, de Feyenoordkeeper.
Op de middelbare school vond ik Eddy opeens
kinderachtig. Eddy werd Ed. Eddy Dekkers
ken ik niet. Da’s makkelijk. Misschien toch
maar terugdraaien, die puberale dwaling.

In 60 seconden Ed Dekker ✱ ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Puberale dwaling

Den Helder ✱ Medisch pedicure
Monique Raadsheer (45) heeft haar
praktijk uitgebreid met een bijzon-
der specialisme. Als eerste in haar
woonplaats Den Helder mag zij zich
oncologisch voetzorgverlener noe-
men. Met een fonkelnieuwe oplei-
ding van landelijke organisatie De
Medische Voet achter de rug, behan-
delt Raadsheer met een gerust hart
kankerpatiënten.
,,Chemotherapie kan allerlei bijwer-
kingen veroorzaken. Het bekendste
gevolg is haaruitval. Vervelende
consequenties kunnen ook nagel-
en andere aandoeningen aan de voet
zijn’’, legt Monique Raadsheer uit in
haar praktijkruimte.

Infecties
Extra eeltvorming, een droge gebar-
sten huid, loslatende en pijnlijke na-
gels, de bijwerkingen zijn onvoor-
spelbaar. ,,Kankerpatiënten kunnen
ook te maken krijgen met zenuw-
schade aan de voeten, neuropathie.
Als pedicure moet je goed weten hoe
om te gaan met deze chronische
pijn.’’
En dan is er ook nog het hand- en
voetsyndroom. Medicijnen kunnen
zich concentreren in de palmen van
je hand en je voetzolen. ,,Dat kan lei-
den tot blaren, infecties, jeuk, rood-
heid, zwelling, pijn en schilfering.
Een oncologisch voetzorgverlener
kan al deze klachten herkennen en
de voeten verantwoord verzorgen.’’
Monique Raadsheer volgde de op-
leiding dit voorjaar. De Medische
Voet startte vorig jaar met deze cur-
sus voetzorg & oncologie. De be-

langstelling was groot. Raadsheer:
,,Geen enkele voetzorgopleiding be-
steedde eerder aandacht aan kanker.
Het is belangrijk om mogelijke con-
sequenties te weten van voetbehan-
deling aan kankerpatiënten.’’
In 2006 begon de medisch pedicure
een eigen praktijk: Pedicure Den
Helder, thuis in De Schooten. ,,Ook
behandelde ik mensen die een che-
mokuur volgden. Ik merkte dat zij
er meer van wisten dan ik.’’ De nieu-
we opleiding - met minimaal vijf
jaar werkervaring als een van de ei-
sen - kwam als geroepen. De kosten
van 1300 euro had zij er graag voor
over.

Behandelend arts
Om veilige voetzorg te garanderen,
is overleg met de behandelend arts
of oncologisch verpleegkundige
verplicht. Raadsheer: ,,Een behan-
delplan begint met een intakege-
sprek. Dan kijken we ook naar de
verwijzing van de behandelaar. Met
hem of haar wordt ook het behan-
delplan besproken.’’ De Medische
Voet (kennisplatform voor medisch
voetzorgverleners) is nog in overleg
met zorgverzekeringen over vergoe-
ding aan oncologiepatiënten.
De Helderse is nu een van de 75 on-

cologisch voetzorgverleners in Ne-
derland. Haar dichtstbijzijnde col-
lega is gevestigd in Schagen. Elk jaar
komen er in ons land minstens hon-

derdduizend kankerpatiënten bij.
Van hen overleeft tweederde de
ziekte. Raadsheer: ,,Van alle mensen
krijgt 75 procent te maken met voet-

problemen. Bij kankerpatiënten is
dit percentage nog hoger.’’
In haar pedicuresalon richt Raads-
heer zich ook op behandeling voor

andere risicogroepen, zoals oude-
ren, diabeten en mensen met reuma.
Voeten worden volgens haar ’stief-
moederlijk’ bedeeld. ,,Ze hebben ze-

ker net zoveel zorg nodig als de rest
van ons lichaam. Toch doen we dat
niet. Waarschijnlijk omdat onze
voeten bijna altijd verstopt zijn in

sokken en schoenen. In de zomer
zien we onze voeten het vaakst.’’
Het is nu dan ook de drukste tijd
voor Raadsheer.

Medisch pedicure Monique Raadsheer aan het werk in haar praktijk in De Schooten. Zij volgde een nieuwe opleiding bij organisatie De Medische Voet. ,,Kankerpatiënten verdienen bijzondere aandacht.’’ FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Specialisme Monique Raadsheer

Pedicure als
oncologisch
verzorger 
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Hoe belangrijk is voet-
zorg? De gemiddelde
mens legt per dag acht-
duizend tot tienduizend
stappen af. Op een men-
senleven is dat liefst
184.000 kilometer: vier
keer de wereld rond.

Geen krant ontvangen? Lezersservice
088-824 1111 - nhd.nl/service

Directeur: mr. Tim Klein 
Hoofdredactie: Gerben van ’t Hek, Peter Hovestad
en Hugo Schneider.
Hoofdkantoor: Helderse Courant is een uitgave
van Holland Media Combinatie B.V. Edisonweg
10, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar 072-5196196. 
Regioredactie: Chef: Michiel Snik. Adjunct-
redactiechef: Ronald den Boer. Kantoor: Prins
Hendriklaan 55-59, Den Helder. Postbus 1, 1780
AA Den Helder. Telefoon: 0223-672200. Fax:
0223-672222. redactie.hc@nhd.nl -
texel.hc@nhd.nl regiosport: sport.hc@nhd.nl
NHD OP INTERNET:www.nhd.nl 
E-mail: internetredactie@hollandmediacombina-
tie.nl
Abonnementen en bezorginformatie: Voor alle
informatie over o.a. abonnementen zie
www.nhd.nl/service, of bel de afdeling Lezers-
service, 088 - 8241111. Hier kunt u tevens uw
bezorgklacht doorgeven. Opzeggen abonnemen-
ten met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand voor het einde van de
abonnementsperiode. Advertentieverkoop: Voor
de advertentiemogelijkheden bel 072-5196398
of zie: hollandmediacombinatie.nl/advertentie-
mogelijkheden 
(Persoons)gegevens: Op de verwerking van (persoons)
gegevens van lezers van deze uitgave, bijvoorbeeld in
het kader van de uitvoering van de abonnementenover-
eenkomst of in verband met deelname aan puzzels en
prijsvragen, is de Privacy Verklaring van Telegraaf Media
Groep N.V. van toepassing. Deze Verklaring is te vinden
op www.tmg.nl/privacy .
Rechtenvoorbehoud: Alle rechten ten aanzien van (de
inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-
houden en berusten bij Holland Media Combinatie B.V..
Van alle gepubliceerde werken van beeldende kunste-
naars aangesloten bij een CISAC organisatie zijn de
publicatierechten geregeld met Pictoright te Amster-
dam. Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene
Gebruiksvoorwaarden TMG van toepassing, die te
vinden zijn op wwwl.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden.
© Holland Media Combinatie B.V., 2014 

Helderse Courant

Colofon

Profi teer
nu!

6 weken
€ 3 per week

(stopt automatisch)

Uw voordelen als abonnee:

 Nieuws uit uw regio de hele 

week waar en wanneer u wilt

Iedere zaterdag een extra dikke 

weekendkrant

Profi teer van 75% korting!

www.nhd.nl/proef

Den Helder ✱ De Juttersmarkt
heeft een nieuwe attractie: roof-
vogels. De Valkerij Dooh Nibor
komt vandaag naar de markt
met onder meer een torenvalk,
een Europese oehoe, Canadese
oehoe en een boeboek-uil. Zij
komen op de Juttersmarkten dit
jaar met verschillende vogels.
De dieren zijn te vinden in de
Spoorstraat ter hoogte van de
Marktkraam.

Drukke tijd voor
strandwachten
Den Helder ✱ Het wordt druk-
ker en drukker op de Helderse
en de Dorper stranden, is de
ervaring van de Reddingsbriga-
de Den Helder. Woordvoerder
Levien de Visser: ,,We zien het
op het strand en we merken het
ook in het aantal alarmeringen.
Afgelopen weekend was het
topdrukte en dan krijgen wij
het ook druk. Mensen die onwel
werden in de warmte en ook een
stuk of wat zwemmers in de
problemen, zoals in een mui-
stroom.’’

Wethouders
betalen voor
hun broodjes
Den Helder ✱ Alle Helderse
wethouders betalen voor hun
middageten. Gisteren leidde een
klein artikel op de website van
deze krant tot commotie onder
oud-wethouders omdat de pas
aangetreden wethouder Pieter
Kos (Stadspartij) daarin zei te
stoppen met gratis broodjes
voor wethouders. Volgens zijn
voorgangers was er nooit sprake
van gratis lunches.
Volgens Kos is er sprake van een
misverstand. Wethouders kun-
nen gerbuik maken van een
bezorgde lunchmaaltijd als zij
tijdens het middageten door-
werken. ,,In de praktijk is dat
altijd het geval. Ik kies ervoor
om daar geen gebruik van te
maken. Ik koop mijn broodjes
in de kantine en ik zie mijn
collega’s hetzelfde doen’’, stelt
Pieter Kos.

Bunkertocht
met Keerzijde
Den Helder ✱ Er worden plan-
nen gesmeed voor een tocht
langs Helderse bunkers met een
aanvullend programma te ver-
zorgen door Dick Falkena, de
schrijver van het boek De Keer-
zijde over zijn vader die bunkers
bouwde tijdens de oorlog. Den
Helder vormt een cruciale scha-
kel in de Arlantikwall. Wanneer
de bunkertocht gehouden
wordt, is nog niet bekend.

Roofvogels op
Juttersmarkt

Den Helder ✱ Er zijn in Den Helder
nogal wat oudere woningen die niet
goed geïsoleerd zijn. Om de bewo-
ners tegemoet te komen en te laten
besparen op stookkosten wordt een
bijdrage gegeven om de kosten te-
rug te dringen. ,,Het gaat om de
Energiebespaarlening’’, legt woord-
voerder Joyce in ’t Veld op het stad-

huis uit. ,,Woningbezitters kunnen
energiebesparende maatregelen uit
laten voeren met behulp van een la-
ge-rentelening via het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting Neder-
landse gemeenten.’’
De laatste Stimuleringsregeling
energiebesparing in 2013 was een
succes. Sinds de start zijn ruim 160
aanvragen gehonoreerd. Al na een
half jaar was het beschikbare budget

opgesoupeerd.
Nu is het Stimuleringsfonds be-
schikbaar. ,,Wie meer wil weten kan
kijken op de website
www.ikinvesteerslim.nl’’, legt In ’t
Veld uit. Zij is ook beschikbaar voor
tekst en uitleg. Voor meer informa-
tie: Joyce in ‘t Veld, gemeente Den
Helder, telefoon: 0223 678193, of via
email bereikbaar op het adres:
jiv@denhelder.nl

Den Helder ✱ Ook na het weekend
blijven reacties over het gestoorde
tv-beeld binnen komen bij raads-
nestor Frans Klut die een actie be-
gonnen is. ,,Velen vinden het bizar
dat je al veel geld betaalt voor inter-
net en tv-ontvangst en nu ook voor
de kosten opdraait om beeld te ont-
storen’’, stelt Frans Klut. ,,Als men
vroeger gezegd zou hebben dat je -
omgerekend - 120 gulden moet beta-

len om te voorzien in je participatie
aan de samenleving, dan was je voor
gek verklaard.’’
De prijzen die gerekend worden
voor ontstoring van het tv-beeld va-
riëren nogal. Een Nieuwedieper die
in een nieuwe woning huist, meldt:
,,Wij kregen te horen dat het pro-
bleem op te lossen was door een an-
tenneversterker van 80 euro aan te
schaffen. Maar ik betaal al 71 euro
per maand voor een minimale
dienstverlening.’’ Ondernemer

Maarten Breet, die satelliet-schotels
plaatst, zegt: ,,Een goede signaal
dichte kabel kost 80 cent per meter,
de storingsvrije connector 1 euro per
stuk.’’ De dertig euro voor een kabel
die Frans Klut betaald heeft, is dus
erg duur.
,,Of u bent verkeerd voorgelicht, of
uw tv staat 35 meter van het aan-
sluitpunt af’’, meent Breet. Een le-
zer uit Julianadorp schrijft: ,,Ook
wij hebben geregeld storingen, met
name op Nederland 1-2-3 en op RTL

4-5. Maar van Ziggo kregen we nieu-
we coaxkabels opgestuurd.’’ Een in-
woner van Den Helder stelt: ,,Wij
hebben af en toe complete mozaïe-
ken in beeld, soms van links naar
rechts, dan weer scrollend van bo-
ven naar beneden.’’ Overstappen
van Ziggo naar KPN, helpt niet,
weet een bewoner van de Hema-flat:
,,De telefoonleiding is in het beton
gegoten en verouderd. Hij kan niet
worden vervangen.’’
Reacties: fc.klut@quicknet.nl

Onvrede over hoge kosten voor tv
Den Helder ✱ Van 21 tot en met
23 augustus wordt de zevende
windrace Aeolus gehouden op
de Helderse Zeedijk. Dertien
teams, die met de speciale
windwagens rijden, hebben al
aangegeven mee te doen, on-
der wie de winnaars van vorig
jaar: Broers Multiservice Ra-
cing Team uit Schagerbrug.

Aeolus voor de
zevende keer
Van onze verslaggeefster

Gemeente Den Helder helpt bij
besparing op stookkosten Arie Booy

Van onze verslaggever

Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Michiel Snik
Vervolg regionale voorpagina
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WESTERVOORT - Sinds 2007 is Angelique Appelo 

gelicentieerd sportmasseur met diverse aanvul-

lende cursussen zoals blessurepreventie en herstel-

trainer. Als sportverzorgster bij AVW’66 en lid van 

massageteam Gelderland, betrokken bij evene-

menten als Marikenloop en Vierdaagse. Afgelopen 

Pinksteren ben ik sportverzorgster bij Roparunteam 

geweest, een indrukwekkende ervaring.

Nu ben ik een eigen praktijk gestart, geves-

tigd in SportsPlanet Westervoort. Ik ben breed 

geïnteresseerd in sporters met blessures/

klachten, geef advies en verwijs zo nodig 

door. Ook niet-sporters kunnen met hun spier-

klachten bij mij terecht voor een massage en 

advies.

Ik reserveer ruim de tijd voor een intake en 

na overleg een bijpassende behandeling: 

massage of kinesiotape. Ook hersteltraining 

is een optie.

Voor vragen of het maken van een afspraak 

kunt u contact opnemen via 06-405 108 87 

of spiereninbeweging@gmail.com.

Bent u wel eens bij een sportmasseur geweest?

PANNERDEN - Ada Gieling medisch pedicure, 

gevestigd Hoogeweg 28 in Pannerden, 

mag zich nu Oncologisch Voetzorgverlener 

noemen. Ze is tot nu toe één van de weinige 

pedicures die een nieuwe opleiding heeft 

gevolgd om kankerpatiënten te mogen 

behandelen.

Ada vertelt: “Ook bij kankerpatiënten is een 

goede en veilige voetverzorging van groot 

belang. Daarom heb ik deze specialisatie ge-

volgd. Naast de theorie heb ik twee stageda-

gen gehad op de dagbehandeling van het 

UMC in Utrecht en ik heb meegelopen in in-

loophuizen en hospices. Van deze dagen heb 

ik ontzettend veel geleerd over de emotionele 

en fysieke belasting van de kankerpatiënt.”

Specifieke technieken

“Bijwerkingen tijdens de chemokuren, zoals 

bij Target Therapie, zijn soms merkbaar aan 

de huid, wimpers en de nagels van handen 

en voeten. Soms kan er geen behandeling 

plaatsvinden en dan geef ik een voetmassa-

ge met specifieke technieken voor massages 

bij kankerpatiënten, die ik tijdens de opleiding 

heb geleerd.”

Een getrainde Oncologisch Voetzorgverlener 

(OVV) werkt preventief en zij zal vroegtijdig pro-

blemen en veranderingen signaleren en zorgt 

ervoor dat complicaties van voetproblemen 

worden voorkomen. “Vooraf aan elke behan-

deling zal ik de voeten screenen op wondjes, 

schimmelinfecties en huid- en nagelproble-

men”, vervolgt Ada.

Een goede communicatie van de OVV met 

alle ketenpartners rondom de kankerpatiënt, 

zoals de behandelend specialist, oncologi-

sche verpleegkundige en huisarts, is van groot 

belang. Ada: “Het voetzorgverleningstraject 

moet dus goed afgestemd worden en dit 

gebeurt alleen met goedkeuring. Met de ke-

tenpartners waarmee ik samenwerk zal de sa-

menwerking met mijn specialisatie als Oncolo-

gisch Voetzorgverlener nog moeten groeien.”

Het contact tussen de cliënt en OVV wordt 

gedurende het proces intenser en emotione-

ler. “Alles wat de cliënt mij vertelt tijdens een 

behandeling wordt uiteraard als vertrouwelijke 

informatie behandeld. Informatie die van be-

lang is voor zijn of haar ziekteproces zal alleen 

met toestemming van de cliënt met derden 

worden gedeeld. Een kankerpatiënt zit tijdens 

de behandeling in een achtbaan van emoties 

en door de chemokuren zijn ze vaak lichame-

lijk erg moe. In de opleiding is daarom veel 

aandacht besteed aan de emotionele fases 

van het proces en hoe ik als zorgverlener hier-

op kan anticiperen.”

Voet op Stap

Ada Gieling medisch pedicure nu ook 

Oncologisch Voetzorgverlener
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