
Door: drs. Ivo J.F. SpekmanZes maanden geleden trok Mischa Nagel, directeur en oprichter van De Medische Voet, 

de stoute schoenen aan. Tijdens het drukbezochte Voetcongres eind september 2013 

kondigde hij de nieuwe opleiding oncologisch voetzorgverlener aan - een opleiding 

waar volgens hem veel behoefte aan bestond. Nu, een half jaar later, is de eerste lichting 

oncologisch voetzorgverleners afgestudeerd en blikt De Medische Voet met Mischa terug 

op de afgelopen, vaak hectische maanden.

Opleiding oncologisch  
voetzorgverlener (OVV)
Ziekenhuizen zien professionele meerwaarde in specialisatie

“Wij hebben de specialisatie oncologisch 
voetzorgverlener mede opgezet naar 
aanleiding van een onderzoek dat wij 

in 2013 hebben gehouden onder 8.000 voetzorg-
verleners in Nederland”, legt Mischa Nagel uit. “Van 
hen gaf 80% aan dat er vaak mensen in de praktijk 
komen die actief voor kanker worden behandeld, ter-
wijl zij onvoldoende kennis hebben van kanker, de 
behandelingen en de bijwerkingen ervan. Daardoor 
kunnen zij veilige voetzorg niet garanderen.” 
“Toen De Medische Voet in 2012 de cursus ‘Voetzorg 
en Oncologie’ ontwikkelde, besteedde geen enkele 
voetzorgopleiding in Nederland aandacht aan kanker”, 
aldus Mischa. “De belangstelling voor de cursus was 
onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthou-
siast over de geboden informatie. Al meer dan 1.500 
personen hebben de avondcursus gevolgd. Uit de 
reacties bleek dat er behoefte is aan een volwaardige 
opleiding over kanker, naast de al bekende opleidingen 
voor de reumatische en diabetische aantekening.”

Curriculum
“Voor het samenstellen van het curriculum van de 
opleiding heb ik samenwerking gezocht met der-
matoloog Johan Toonstra. Het curriculum is uitge-
breid getoetst aan de behoefte in de praktijk en aan 
andere kennisautoriteiten, zoals oncologieverpleeg-
kundigen en oncologisch psychologen. Bovendien 
hebben we het curriculum voorgelegd aan mede-
werkers van oncologische afdelingen van twee uni-
versitaire ziekenhuizen.”
Toen het curriculum gereed was, heeft Mischa ver-
schillende brancheverenigingen uitgenodigd voor 
overleg. “Hun reactie was teleurstellend. De meest 

gehoorde kritiek was dat zij in een eerder stadium bij 
de ontwikkeling betrokken hadden willen worden en 
dat de oncologische patiënt het domein zou zijn van 
de medisch pedicure.”
Volgens Mischa klopt dit niet: “Er zijn in Nederland 
niet voldoende voetzorgverleners om de cliënten-
druk aan te kunnen, ook niet in combinatie met 
andere voetzorgverleners. Bovendien speelt erva-
ring ook een belangrijke rol, zeker waar het een onco-
logiepatiënt betreft. De belangrijkste reden is ech-
ter dat pedicures aangeven weinig of geen kennis te 
hebben van de ziekte kanker en de gevolgen van de 
behandeling ervan. Om veilige zorg te kunnen verle-
nen is aanvullende kennis nodig en om de problema-
tiek rondom kanker te begrijpen is het noodzakelijk 
stage te lopen. Wij zijn de eerste gespecialiseerde 
voetzorgopleiding die daar aandacht aan schenken.”

Kanker
Mischa vervolgt: “Een specialisatie in de oncologie is 
op zich niet bijzonder: er zijn ook oncologisch diëtis-
ten, oncologisch fysiotherapeuten en psychologen, 

Doel
Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de 
implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, 
zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in 
afstemming met de behandelend arts.
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enzovoort. Een in oncologie gespecialiseerde voet-
zorgverlener ontbreekt nog in dit rijtje en is hard 
nodig.”
Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperi-
oden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverle-
ners. “Die gaan aan de slag met gebrekkige kennis en 
hebben geen idee wat de mogelijke consequenties 
van hun voetbehandeling kunnen zijn voor kanker-
patiënten. De opleiding in de oncologische voetzorg 
levert niet alleen kenniswinst op, maar zal ook bij-
dragen aan een sterk verbeterde communicatie tus-
sen verschillende zorgverleners. We hebben hierover 
tot de hoogste instantie gecommuniceerd, zelfs in 
een persoonlijk gesprek met minister Schippers van 
Volksgezondheid.”
Elk jaar komen er in Nederland ten minste 100.000 
kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte 
overleeft. “Deze overlevenden vormen voor voet-
zorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij 
statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met 
normale klachten - dus ook met voetklachten. 
Daarnaast is een regelmatige screening van de voe-
ten van deze groep noodzakelijk.”

Motivatie
“Er was bijzonder veel animo voor de opleiding”, ver-
telt Mischa. “Meer dan 130 voetzorgverleners had-
den zich aangemeld voor de pilot. Van hen heb-
ben we er 80 gevraagd een motivatie te schrijven 
waarom ze wilden deelnemen aan deze pilot. Het 
schrijven van een motivatie is daarna een vast onder-
deel van de inschrijfprocedure geworden.
De motivaties om mee te doen aan de opleiding lie-
pen zeer uiteen en waren soms zeer ontroerend. 
Ook de achtergronden van de deelnemers waren 
zeer verschillend, te breed om op te noemen en 
allemaal met een schat aan ervaring. “Er waren veel 

aanmeldingen van mensen die familieleden aan kan-
ker zijn verloren. Ook zijn er mensen die eenvoudig 
zeggen: ik wil mijn vak tot in de puntjes kunnen uit-
voeren en ik wil meewerken aan de professionalise-
ring van mijn vak tot volwaardig voetzorgverlener. 
Wij hebben alle motivaties met veel zorg bekeken en 
niet alleen gekozen op basis van ervaring, maar ook 
vakinhoudelijke motivatie, landelijke dekking, erva-
ring met oncologie en spreiding over de disciplines. 
Op deze manier hebben we voor de pilot een even-
wichtige groep samengesteld die de opleiding van 
de nodige draagkracht in het veld kan voorzien.”

De pilot
“Op 16 november 2013 zijn ruim 60 enthousiaste 
voetzorgverleners begonnen aan de pilot van de 
opleiding oncologisch voetzorgverlener. Vijf zater-
dagen achtereen kwamen zij vanuit het hele land, 
van Groningen tot Zuid-Limburg, naar Podiamed in 
Rotterdam. Dat zegt iets over hoe gemotiveerd zij 
waren.
Dat de opleiding als zeer zwaar is ervaren, blijkt 
uit het feit dat twee personen zich tijdens de pilot 
hebben teruggetrokken. Kanker is en blijft een bela-
den onderwerp en de opleiding brengt het soms 
heel dichtbij, ook omdat bijvoorbeeld een patiënt 
zijn of haar ervaringen deelt.
Een pilot is een proeftuin en dan gaan dingen niet 
altijd zoals je hoopt of verwacht. Vooral bij de sta-
ges in de ziekenhuizen leidde dat wel eens tot pro-
blemen. Bij de nieuwe opleiding is dit ondervangen 
door de stages strakker te begeleiden. Per stage zijn 
nu studiedoelen opgesteld en duidelijke afspraken 
gemaakt met de ziekenhuizen.”

Relevantie voor andere voetzorgverleners
Mischa merkt op dat OVV ook voor andere voetzorg-
verleners van belang kan zijn: “Sommige podologen 

Reactie van een deelnemer

Kanker, wie heeft er niet mee te maken?
Een op de drie mensen wordt geconfronteerd met de diagnose kanker. Een 
aandoening die niet alleen je hele leven overhoop kan gooien, maar ook de 
nodige lichaamsverandering kan veroorzaken. Zo kunnen er bijwerkingen 
voor komen, waarbij de huid, handen-voeten veranderingen vertonen. 
Reden indertijd voor de voetverzorgers om bij de brancheorganisatie 
ProVoet aan de bel te trekken, maar helaas dit was te vergeefs.
Het was uiteindelijk Mischa Nagel en zijn team, die ons met een cursus 
Voetzorg en Oncologie tegemoet kwamen. Dit werd zo’n ongelooflijk succes 
(inmiddels bijna 2.500 deelnemers), dat besloten werd het uit te breiden met 
de opleiding OVV. 
In de pilot-opleiding werden zoveel mogelijk kanten belicht. Hoewel het een 
zwaar beladen onderwerp blijft, staan kennis, communicatie en emoties heel 
dicht bij elkaar. Overleg met de aanpalende zorgverleners is dan ook van 
groot belang. Voor ons als voetzorgverleners moet je weten wat wel en niet 
mag/kan, echter alles dient wel met grote Terughoudendheid te geschieden.
Het blijft een rotvak, maar je kunt er zo ontzettend veel moois mee bereiken. 
Tenslotte gaat het om de kwaliteit van leven van je cliënt.
De theorie en stages OVV zijn een ware eyeopener!

Geiske van der Kaaij
Cursiste pilot-opleiding 2013

Een Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)
Een OVV is opgeleid om voeten van mensen met 
kanker te screenen, bijwerkingen van behandelin-
gen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits 
de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te 
koppelen aan de behandelend arts of verpleeg-
kundige. Een OVV kan ook preventieve maatrege-
len nemen om eventuele klachten te voorkomen.
Voetzorgtrajecten bij kankerpatiënten worden 
alleen ingezet in afstemming met de behande-
lend arts of verpleegkundige. Een OVV is een 
ervaren voetzorgprofessional met minimaal vijf 
jaar praktijkervaring.
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Curriculum
1. Theorie 30 uur Vijf dagen

2. Praktijk 30 uur Vijf dagen

3. Zelfstudie 52 uur Incl. casus

4. Examen 8 uur  

Totale studielast 120 uur  

Curriculum deel 1. Theorie
 Thema Uur Docent Onderwerpen

Dag 1 De ziekte  
kanker

4 Mischa Nagel Wat is kanker? Welke behan-
delmogelijkheden zijn er?

 Neuropathie 2 David Kopsky Pijnmanagement bij kanker

Dag 2 Chemotherapie 
en doelgerichte 
therapie

4 Johan Toonstra Wat is chemotherapie/
doelgerichte therapie en 
welke effecten hebben deze 
behandelingen op huid, haar 
en adnexen?

 Communicatie 2 Wilma Bevers Communicatie met andere 
zorgverleners

Dag 3 De patiënt en 
de zorgverlener

4 Mecheline  
van der Linden

Hoe reageer je op een cliënt 
met kanker? En hoe ga je er 
zelf mee om?

 Ervaringsdeling 2 Joanneke  
van Jaarsveld

De oncologieverpleegkun-
dige

Dag 4 Screening en  
preventie

4 Johan Toonstra Kanker aan de voe-
ten: pluis of niet pluis? 
Onychomycose bij kanker-
patiënten

 Ondersteuning 2 Mischa Nagel Welke verzorgende aspec-
ten kunnen de weerbaar-
heid vergroten? Welke 
risico’s zijn daaraan verbon-
den?

Dag 5 Ontspanning 3 Helder Kadira De ontspannen voetmassa-
getechniek

  2 Petra Odenthal Cosmetische ondersteuning

  1 Mischa Nagel Samenvatting en vervolg

Curriculum deel 2. Praktijk
Snuffelstages voor de opleiding oncologisch voetzorgverlener (OVV) 

Deelnemers aan de opleiding zijn verplicht vijf dagen stage te lopen, waar-
van minimaal één dag in een ziekenhuis, één in een inloophuis en één in een 
hospice. Het doel van de snuffelstages is het geleerde waar te nemen in de 

praktijk en de communicatievaardigheden te trai-
nen. De opleiding stelt de volgende eisen aan de 
snuffelstages:

Instelling Minimaal 
(verplicht)

Maximaal

A. Ziekenhuis 1 dag 2 dagen

B. Inloophuis 1 dag 2 dagen

C. Hospice 1 dag 2 dagen

D. Collega OVV - 1 dag

Voor elke stage zijn leerdoelen bepaald en hier-
over moet na elke stage een verslag worden 
geschreven. De stageverslagen en de casus maken 
ook deel uit van het examen.

Curriculum deel 3. Zelfstudie
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de les-
stof die tijdens de theoriedagen wordt behandeld 
voorbereiden en thuis doornemen. Onderdeel van 
de zelfstudie is het maken van een werkstuk over 
een casus die besproken wordt tijdens het mon-
deling examen.

Curriculum deel 4. Examen
Cursisten hebben na afloop van de laatste the-
oretische module twee maanden de tijd om 
stage te lopen en praktijkervaring op te doen. 
Naar aanleiding daarvan dient een casus te wor-
den ingediend. Na die twee maanden is er een 
terugkomdag waarop zowel het schriftelijk als 
het mondeling examen plaatsvinden en de casus 
wordt besproken.
De terugkomdag wordt begeleid door een aantal 
docenten, die tevens de examens afnemen. Na het 
behalen van het examen krijgt de deelnemer een 
certificaat dat een jaar geldig blijft. Gedurende 
die periode mogen zij de titel ‘Oncologisch voet-
zorgverlener OVV’ gebruiken. Dit is een geregi-
streerde titel. Deelnemers worden eens per jaar 
opgeroepen voor een herscholingsdag. Deze is 
verplicht om de registratie te behouden.
Ook na het examen zijn OVV verplicht jaarlijks 
drie casussen in te leveren. Deze casussen zullen 
deel uitmaken van wetenschappelijk onderzoek 
van een universiteit om de effectiviteit van deze 
zorg meetbaar te maken.
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en podotherapeuten vragen zich af of deze oplei-
ding voor hen zin heeft. Ik heb onderzocht in de 
medische literatuur of mechanische interventie/
standscorrectie bij kankerpatiënten beschreven is. 
Dat is niet het geval.

Van diverse kankerpatiënten heb ik echter vernomen 
dat onder andere bij het handvoetsyndroom een 
zachte inlay hen meer bewegingsvrijheid kan geven. 
Zo kunnen zij zelfstandig naar het toilet lopen of 
iets te drinken voor zichzelf halen. Daardoor voelen 
zij zich minder afhankelijk. Daar zou veel meer stu-
die naar verricht moeten worden.
Verder is het herkennen van allerlei dermatologi-
sche problemen die zich voordoen aan de voeten als 
gevolg van kanker en de behandelingen daarvan ook 
essentieel voor de podotherapeut of de podoloog. 
Het was goed beide disciplines vertegenwoordigd te 
zien tijdens de pilot.”

Bevindingen
“De pilot van de opleiding OVV is met succes afge-
rond met de diploma-uitreiking op 21 maart 2014. 
Met name na de stages blijkt dat er binnen de zie-
kenhuizen behoefte bestaat om oncologische 
patiënten door te verwijzen naar voetzorgverleners 
die verantwoord kunnen handelen, die hun handelen 
kunnen afstemmen en die veilig en in het belang van 
de cliënt werken.
Ons vermoeden dat hier behoefte aan was, is hier-
mee bevestigd. Dat het in de praktijk zo snel en op 
deze manier duidelijk zou worden, was voor ons een 
verrassing. De doorverwijzingen komen op gang en 
de terugkoppeling met de oncologische zorg ver-
loopt vooralsnog heel goed. Ik ben trots op het resul-
taat, maar we zijn er nog niet.

Er zijn nu 57 voetzorgverleners die zich officieel 
OVV mogen noemen. De titel is geregistreerd en 
mag door niemand anders gebruikt worden. Een aan-
tal deelnemers uit de pilotgroep zullen op korte ter-
mijn richtlijnen ontwikkelen en een kwaliteitscon-
cept opstellen. Deze zullen aan het register worden 
toegevoegd en worden gepubliceerd. Zo is het zowel 
voor de zorgvrager als de zorgverlener transparant 
wie een OVV is en welke kennis en ervaring deze kan 
leveren.”

Ziekenhuis
Uit de pilot is naar voren gekomen dat voetproble-
matiek als gevolg van kankerbehandelingen nergens 
protocollair is vastgelegd. De aandacht voor voeten 

verschilt per ziekenhuis. Tijdens de opleiding en ook 
tijdens de stages is duidelijk geworden dat kankerpa-
tiënten zelf moeten aangeven of zij voetproblemen 
hebben. Gebleken is dat veel kankerpatiënten daarin 
terughoudend zijn, uit angst dat de volgende behan-
deling eventueel moet worden uitgesteld. Ook is 
tijdgebrek in de zorg een factor die meespeelt.

In de tussenliggende tijd komt de patiënt bij een 
voetzorgverlener en kunnen voetproblemen worden 
waargenomen. De oncologisch voetzorgverlener 
OVV is opgeleid om deze problemen te herkennen 
en hierover te communiceren met de oncologische 
zorg. De OVV kan de cliënt vragen of hij over de 
klachten heeft gecommuniceerd met de arts. Als dit 
niet zo is, kan de OVV de cliënt ertoe bewegen de 
problematiek met de arts bespreekbaar te maken. 
Het verzorgend handelen wordt alleen gedaan na 
afstemming met de oncologische zorgverlening.
Veel ziekenhuizen stonden sceptisch tegenover de 
stages maar openden toch hun deuren. Inmiddels 
geven diverse ziekenhuizen aan blijvend gebruik te 
willen maken van stagiaires van de opleiding OVV. 
De opleiding is in de ziekenhuisomgeving goed ont-
vangen.
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Citaten uit stageverslagen
“De oncoloog komt ineens de werkkamer binnenlopen. 
Hij stelt zich aan mij voor. Bij het woord medisch pedicure 
zegt hij: “Ik veroorzaak al die ellende aan de voeten, waar-
door de mensen weer bij jou terechtkomen. Hem hoef ik 
blijkbaar niks te vertellen.”

“De ziekenhuisstage heb ik als zeer enerverend ervaren en 
heeft veel impact. Het is een absolute noodzaak om voor 
deze opleiding de stages te doorlopen. Het heeft mij een 
andere kijk op infectiepreventie, screenen, de ziekte zelf 
en verplegend personeel gegeven!”

“Wekelijks vindt in het ziekenhuis een breed overleg plaats 
met oncologen, zaalartsen, oncologieverpleegkundigen, 
psychologen, patiënten-begeleiders, diëtisten en fysiothe-
rapeuten. Men wil aan deze groep een OVV toevoegen, het 
is daarom ook dat ik mee mocht lopen op deze afdeling.”

“Tijdens de eerste dag staat een gesprek gepland met 
oncoloog dr. O. Zij is zeer blij met deze opleiding en zij 
ziet de oncologisch voetzorgverlener als een professio-
nele toevoeging voor patiënten met de ziekte kanker. Wij 
kunnen patiënten controleren en screenen op voetproble-
men.”

“Verpleegkundigen geven wel advies, maar niet of en wan-
neer een patiënt mag worden behandeld door een voet-
zorgverlener, bijvoorbeeld tussen chemokuren. Dit wordt 
vanaf nu een aandachtspunt binnen de afdeling.”

“Eén patiënt vroeg tijdens de ronde aan de artsen om een 
goede voetencrème naar aanleiding van het gesprek dat 
ik eerder met deze patiënt had gehad. Toen werd mij om 
advies gevraagd. Daar deze man ook een dermatologisch 
probleem had, gaf ik aan niet zomaar met iedere willekeu-
rige crème te beginnen, waarop zij een neutrale vaseline-
achtige crème voorstelde. Het gaf mij een goed gevoel dat 
ze openstonden voor mijn input.”

“Een mevrouw heeft een pijnlijke, open kloof aan de hiel en 
dus een gevaar voor infectie. Ik vraag of mevrouw hiervan 
op de hoogte is. Ze moest wel een kies laten vullen voor ze 
aan de chemotherapie begon, maar naar de voeten is niet 
gevraagd of gekeken en ze heeft het ook zelf niet aange-
geven. Ik vraag het verplegend personeel of zij hiervan op 
de hoogte zijn en of er bij de intake naar wondjes, schim-
mels of paronychia wordt gevraagd. Helaas moeten ze toe-
geven dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed.”

“Een aantal patiënten gaat elke zes weken naar de pedi-
cure. Niemand van de pedicures heeft speciale voorzorgs-
maatregelen genomen. Niemand heeft iets kunnen uit-
leggen van mogelijke gevaren aan een behandeling. Een 
patiënt vertelde heel trots een hele goede pedicure te 
hebben, die waarschijnlijk dezelfde opleiding als ik gevolgd 
had, want de pedicure wist te vertellen dat ze de eerste 
week niet kon behandelen vanwege het gevaar voor haar-
zelf. Niets dus over infectiegevaar voor de patiënt! Een 
mevrouw heeft zelf haar pedicure uitgelegd dat er een 
verhoogd infectiegevaar is en komt uit haarzelf al de laat-
ste week voor de nieuwe chemo.”

“Het blijkt weer dat de communicatie heel belangrijk en 
essentieel is. Door veel te kijken naar de oncologiever-
pleegkundige heb ik veel geleerd over de manier waarop je 
een moeilijk gesprek voert. Zij liet ook zien dat, indien er 
medische zaken worden beslist, zij op een duidelijke goed 
afgestemde manier ook voor de patiënt moet opkomen. 
Omdat de communicatie in dit team, ook met oncoloog 
en arts-assistent zo goed verloopt, denk ik dat dit team 
goed functioneert. Deze stagedagen voelde ik mij zéér 
welkom, de sfeer was goed. Er werd mij veel uitgelegd en 
ik kreeg voldoende ruimte om vragen te stellen. Ook heb 
ik veel gezien en geleerd. Deze ervaring had ik niet willen 
missen.”

“D. is een jongen van veertien jaar oud met leukemie. 
Heeft door de medicatie neuropathie opgelopen en een 
hersenbloeding. Heeft daardoor een tijd in een rolstoel 
gezeten en moest revalideren in revalidatiecentrum. Nu 
gaat het weer beter en kan hij weer lopen. 
D. is nu voor vier dagen opgenomen en ik mag van hem 
zijn voeten bekijken. Bij hem zijn geen afwijkingen te zien 
aan de huid. De nagels van zijn rechtervoet lijken op stoot-
nagels. Bij navraag blijkt dat deze voet groter is dan de lin-
kervoet en tegen de voorrand van de schoen stoot. Mijn 
idee van stootnagels lijkt daarmee te kloppen.”

“Het eerste wat mij in het geheel opviel was dat veel zorg-
verleners ZEGGEN dat zij de patiënten op de hoogte bren-
gen van voetzorgbehandelingen en chemo, maar dat de 
cliënten die bij mij in de praktijk komen toch van niets 
weten! Het is namelijk ook nergens beschreven, ook niet in 
de leefregels bij voorkoming van infecties. Het kan dus zijn 
dat het wel verteld is, maar op dat moment is de patiënt 
met heel andere zaken bezig en is het beter deze adviezen 
te beschrijven.” 
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De eerste 57 voetzorgverleners van Nederland hebben vrijdag 21 maart hun diploma 

ontvangen uit handen van Nancy de Ruiter. Nancy de Ruiter is directeur van Stichting 

OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) en onderstreept met haar aanwezigheid het 

belang van de specialisatie oncologisch voetzorgverlener.

Eerste diploma’s OVV uitgereikt
57 voetzorgverleners geslaagd!

Onder het genot van een hapje en 
een drankje kregen de eerste onco-
logisch voetzorgverleners hun 

ingelijste diploma uitgereikt. Daarbij ont-
vingen zij ook de eerste folders die ont-
wikkeld zijn voor patiënten en professio-
nals. In de folder staat uitgelegd wat een 
OVV is en wat de meerwaarde kan zijn 
voor zorgverleners en voor patiënten.

Stichting OOK (voorheen Roparun Centra) 
helpt patiënten en naasten om beter om 

te gaan met de impact van kanker, door 
het bieden van de juiste ondersteuning 
op het juiste moment. OOK verbindt 
zorgverleners, specialisten, patiënten 
en naasten met elkaar op het gebied van 
niet-medische zorg en ondersteuning. 
Zo creëren zij een optimaal zorgnetwerk 
rondom iedere kankerpatiënt. Hiervoor 
heeft OOK een online tool ontwikkeld, de 
OOK Wijzer. Deze tool kunnen kankerpa-
tiënten gebruiken om de juiste zorgverle-
ner te vinden bij hun klachten.

Stichting OOK heeft de afgestudeerde 
oncologisch voetzorgverleners gevraagd 
om aan de OOK Wijzer deel te nemen, 
zodat mensen met kanker die problemen 
hebben aan hun voeten, bij de juiste voet-
zorgverlener uitkomen. Ook dit is een 
bevestiging van de noodzaak van de spe-
cialisatie. •

De Medische Voet wenst alle 
geslaagden veel succes!
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