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Erratum bij de Code van het voetverzorgingsbedrijf 

Per 1 5  september 2009 geldt nieuwe regelgeving voor het gebruik 
van gedenatureerde alcohol (ook bekend als ethanol of spiritus 
ketonatus). Voorheen hoefden gedenatureerde alcoholproducten 
niet aangemeld dan wel toegelaten te zijn. 

Door de gewijzigde regelgeving zijn de normen 5014 en 78, over 
gedenatureerde alcohol, in deze Code niet meer juist. 

De juiste inhoud voor norm 5014 blz. 86: 

Gebruik alleen toegelaten desinfectiemiddelen en kijk bij twijfel op 
www.ctgb.nl in het menu onder toelatingen > 
bestrijdingsmiddelendatabank>zoeken. 
Gedenatureerde alcohol 70-80% moet sinds september 2009 
aangemeld zijn. 

De juiste inhoud voor norm 78 op blz. 87: 
Desinfectiemiddelen hebben een N-nummer. 
4 of 5 cijfers + letter N. Gedenatureerde alcohol 70-80% is sinds 
september 2009 aangemeld, dan wel toegelaten. 
Desinfectiemiddelen hebben een N-nummer. 

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd. 

Zoetermeer, juni 2010  
Hoofdbedrijfschap Ambachten, 
Afdeling Bedrijfsvoering en Ondernemerschap 
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Voorwoord 

De Code van het voetverzorgingsbedrijf bundelt alle 
praktijknormen voor ondernemerschap, hygiëne, veilig & 
gezond werken voor allen die werken in de 
voetverzorgingsbranche. Daarnaast omvat de Code een 
overzicht van alle voorschriften die van toepassing zijn. De 
Code is daardoor de standaard voor professionele 
bedrijfsverbetering. 

De naam van de Code is aangepast. De verandering in de 
titel van voetverzorger naar voetverzorgingsbedrijf 
weerspiegelt het toenemende bedrijfsmatig besef ook in 
de parttime uitgeoefende praktijken 

Deze vierde editie is geheel gemoderniseerd, verbeterd en 
geactualiseerd. 

Modernisering onder andere door: 
• de mogelijkheid om de Code digitaal te raadplegen en 

een Checklist onl ine in te vullen; 
• versterking door de status als branche ri&e; 
• de Code is als Arbocatalogus ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Arbeidsinspectie. 

Verbetering onder andere door: 
• een verbeterde indeling omdat de activiteiten centraal in 

het eerste hoofdstuk staan; 
• betere redactie van normen en het wegwerken van 

onduidelijkheden; 
• nieuwe symbolen voor normen voor zelfstandige 

ondernemers zonder personeel, voor normen met 
betrekking tot veilig en gezond werken en voor 
mil ieunormen; 

• aandacht voor het werken op locatie (ambulant). 

Actualisatie onder andere door: 
• inhaken op het beroep medisch pedicure; 
• de protocollen voor juiste behandeling van risicovoeten; 
• vernieuwde voorschriften uit de nieuwe Arbo-wet; 
• aandacht voor professioneel ondernemen. 



De kwaliteit van deze vierde editie is gewaarborgd dankzij 
de waardevolle kritische toetsing en inbreng van de leden 
van de validatiegroep, die als volgt was samengesteld: 
Mevr. S. Amorison - Nedaf b.v. 
Mevr. A Atsma - Pro Voet, voorzitter Commissie 
voetverzorging 
Mevr. T. de Beer-Visser - ProVoet 
Mevr. M.A.J. Bilkert-Mooiman - Inspectie Gezondheidszorg 
Dhr. A. Boonstra - GGD Amsterdam 
Mevr. R. Franssen - ambulante pedicure 
Mevr. J .F .  Kok - pedicure 
Dhr. W. Kruithof - CNV Bedrijven Bond Regiokantoor 
Mevr. L. Lemmens - ProVoet 
Mevr. T. Mennen - Orca 
Dhr. 1 .  Nijboer - Voedsel en Waren Autoriteit Noord 
Mevr. C.J.L. Paardekooper - Adviseur Infectiepreventie 
namens Inspectie Gezondheidszorg 
Mevr. M. Patijn-van de Knaap - FNV Mooi 
Mevr. A. van Vlerken - Arbeidsinspectie Regio Midden 
Mevr. J .D.  de Graaf- Nederlandse Cosmetica Vereniging 
Mevr. A.J. Visser-Mesu - ROC MN 
Mevr. E.J .  Wesselink-Roenhorst - Pro Voet 
Mevr. A. van Zoggel - Academie voor Podologie 

Een woord van dank voor het vele werk is hier op zijn 
plaats. 

De ambitie is dat deze vierde editie het professionele 
niveau van werken in de branche op een hoger plan 
brengt. 

Dhr. W. Kruithof, CNV BedrijvenBond 
Mevr. M. Patijn-van de Knaap, FNV Mooi 
Dhr. B .J .M. Wagemakers, ProVoet 
Drs. G. Roorda 



Wegwijzer 

Doel 

De Code bundelt richtlijnen en voorschriften tot de 
actuele standaard voor de bedrijfsvoering van het 
voetverzorgingsbedrijf. De relevante wet- en 
regelgeving is, waar mogelijk, naar uw praktijk 
vertaald en overzichtelijk gerangschikt. U beschikt 
hiermee over een zorgvuldig opgesteld naslagwerk 
om uw bedrijf gezond en up to date te houden. De 
Code is met name voor kleine parttime uitgeoefende 
praktijken geschikt. 

Werkgebied 

De Code ziet toe op het gehele bedrijfsproces, vanaf 
het eerste klantcontact tot de nazorg zoals 
behandeling van klachten. Onderwerpen uit deze 
Code die u in de praktijk kunt aanpakken zijn o .a . :  
Veilig en gezond werken, hygiëne en 
energiebesparing. De Code is goedgekeurd als 
branche ri&e en getoetst als Arbocatalogus. De Code 
is van toepassing op alle beroepsgroepen in de 
voetverzorgingsbranche. 

Bedrijfsverbetering: Checklist en 
verbeterplan 

Bedrijfsverbetering doet u met de Checklist en het 
Plan van aanpak. 

De Code op internet via www.hba.nl 

Voor de bij het HBA geregistreerde 
voetverzorgingsbedrijven is de Code met 
bijbehorende Checklist ook op internet 
beschikbaar. 'Branchecode Online' heeft de volgende 
voordelen ten opzichte van de papieren Code: 

gemakkelijk zoeken 
selecties maken (zwaarte van de norm, arbo, 
milieu of ZZP-er) 



bron is na te gaan 
Checklist invullen en opslaan 
eenvoudig een Plan van aanpak voor 
bedrijfsverbetering maken. 

Naar Branchecode Online 

ga naar www.hba.nl en log in met uw KVK 
registratienummer, volgnummer en wachtwoord 
die u van het HBA ontvangen heeft 

2 klik op de button 'Inloggen op Branchecode 
Online' 

3 op Branchecode Online komt u direct in de voor 
uw branche bestemde Code 

Om toegang tot Branchecode Online te krijgen, dient 
u, naast uw inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel, uiteraard geregistreerd te staan bij het 
HBA. 

Opzet Code 

De inhoudsopgave geeft aan welke onderwerpen 
waar in de Code te vinden zijn. U kunt echter ook 
achterin, via de index zoeken. Daar vindt u ook een 
afkortingen- en begrippenlijst. 

De indeling van de Code is als volgt: 

Hoofdstuk 1 Activiteiten 

Dit hoofdstuk gaat in op de kern van de activiteiten. 

Hoofdstuk 2 Ondernemen 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u uw bedrijf 
/praktijk kunt sturen, maar ook welke diploma's, 
vergunningen, meldingen, verzekeringen e.d. nodig 
zijn. Ook personeelsbeleid en arbobeleid komen aan 
de orde. Dit hoofdstuk is bedoeld om uw bedrijf op 
koers te houden. 



Hoofdstuk 3 Inkoop 
Een goede inkoop is het halve werk. Dit hoofdstuk 
geeft normen weer voor inkoop, apparaten, 
instrumenten en meer. Soms wordt verwezen naar 
NEN- of andere normen. U kunt uw leverancier vragen 
aan te tonen dat zijn producten hieraan voldoen. Als 
eisen beschreven staan, wil dat niet altijd zeggen dat 
u deze materialen of middelen ook aan moet 
schaffen. Hierover geven andere hoofdstukken 
uitsluitsel. 

Hoofdstuk 4 Inrichting 
Dit hoofdstuk gaat in op de inrichting van het bedrijf; 
zoals de behandel- en kantoorruimte. 

Hoofdstuk 5 Arbovoorzieningen 
In dit hoofdstuk staat nadere informatie over ri&e, 
bedrijfshulpverlening en dergelijke. 

Hoofdstuk 6 Onderhoud 
De titel van dit hoofdstuk spreekt voor zich, hier 
staan normen over onderhoud en hoe u dat het beste 
kunt doen. De bedrijfsinrichting, arbeidsmiddelen, 
maar ook uw computer komen aan de orde. 

Code en Checklist 

De Code is bedoeld als naslagwerk. Met de Checklist 
kunt u de Code gericht toepassen. Leg hiermee de 
stand van zaken in uw bedrijf/praktijk vast als basis 
voor de opstelling en uitvoering van een verbeterplan. 

Via Branchecode Online kunt u de Checklist invullen 
en zelfs automatisch een Plan van aanpak genereren. 
U hebt dan direct een overzicht over wat goed is en 
wat beter kan in uw eigen bedrijf. Eventuele 
wijzigingen zijn eenvoudig in de Checklist door te 
voeren en worden direct verwerkt in het Plan van 
aanpak. De papieren versie van de Checklist kunt u via 
www.hba.nl bestellen. 



Symbolen 

In deze Branchecode staan bij elke norm één of meer 
symbolen. Dit geeft minder leeswerk. De symbolen 
hebben de volgende betekenis: 

m wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, 
bijvoorbeeld normen uit de Arbeidstijdenwet 

duimpje = praktijknorm, is door de branche 
als professioneel handelen aangemerkt, maar 
ook interpretatie van wettelijke doelvoor 
schriften; deze geven de stand der techniek 

© lachebek = adviesnorm, zoals tip voor 
energiebesparing 

Achter iedere norm staat een nummer. Hiernaar kunt 
u verwijzen bij vragen en opmerkingen. De norm 
komt in de Checklist in vraagvorm terug. Vraag en 
norm hebben hetzelfde nummer. 

Voorts is een onderscheid gemaakt in normen over 
arbeidsomstandigheden en normen over het milieu. 

00 normen over zorg voor veiligheid en 
gezondheid van de werkzame personen, 
klanten of anderen 

� normen voor milieu en energiebesparing 

Een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) heeft met 
minder wet- en regelgeving te maken dan een 
ondernemer met mensen in loondienst of stagiaires. 

Daarom zijn de normen die ook gelden voor ZZP-ers 
apart aangegeven met dit symbool: 

t norm ook toe te passen door de Zelfstandige 
Zonder Personeel. Een ZZP-er heeft geen 
personeel of stagiair(e)s in dienst. Ook als de 
partner/echtgeno(o)t(e) meewerkt, is sprake 
van een Zelfstandige Zonder Personeel. 



Vervaldatum 

Deze Branchecode en de Checklist komen te vervallen 
na het uitbrengen van een volgende editie. U krijgt 
hierover bericht via vakbladen en nieuwsbrieven. 
Na het t'.litbrengeri van deze Branchecode kan nieuwe: 

of'àf0ijkènde. wetgeving van krac:htwórdêrii.·óeze .· · · · . 
wetgevirig moet, ondanks hef.ontbreken-ervan in 

, dezî".! Code, worden !1ageleefd.· . . . . . .  

De gebiiik�rva�-�èz.e Br�riçt,ec:öde zal moeten . 
bêoordèle1f6fdln6�men.kûrtnènworden toegepast. 

/op .de eigen :situatie . Ïn bedrijfsspecifieke sltuaties kan 
het betekenen dat'normen nietrelevant zijn of anders . '  
ge'(nterpreteertj,1116eten. worden. .• . . 
Deze Code beh�nd�lt d�algemeenvoorkomende 
situatles.in .hètvoetverzorgingsbedrijf: Voor , · · · • · 
activiteiten) ln'�tàllatle�;. apparaten en. instrumenten '; 
waarvpe>r geen normen in'de C::g�� aanwezig zijn'; . 
dient u zelf naar voorsch.rifterf.ên richtlijnen. op zoek. 

· te ga�Îi:<Zga.J� u voor Uw bedr1Jf bèzig bérit met .. . . 
. · aanpassit\gén en verbeteringen, zo Zijn yvijóok,'. . . 
· voortdurend, bezig met verbeteren van Branchecodes. ·. 
Uw commentaar en suggesties zijn van harte welkom 
via hba hba.nl. 





1 . Activiteiten 

Werving klanten en contacten verwijzers 

© Bepaal wie uw potentiële klanten zijn en wat uw • 
4811 

verzorgingsgebied is. 

© Win jaarlijks informatie in over o.a. 4208 

gezinssamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en 
lifestyle-typen van uw verzorgingsgebied. 
- ga naar www.funda.nl en klik op 'aangeboden 
woningen' 
- vul postcode in van het betreffende gebied en klik 
daarna op 'zoeken' 
- klik een willekeurige woning aan 
- klik 'buurt' aan en klik vervolgens op 
'buurtinformatie' 

© Benader potentiële klanten actief en regelmatig en 4812 

verstrek eerlijke en duidelijke informatie. 

� Maak uw bedrijf zichtbaar voor potentiële 5059 

verwijzers: 
- bepaal wie zij zijn en onderhoud een netwerk met 
hen 
- stuur ze regelmatig nieuwe folders of andere 
informatie 

� Maak uw bedrijf zichtbaar bijvoorbeeld door: 4512 

- een website 
- advertenties 
- vermelding in Gouden Gids en telefoonboek 

� Maak uw bedrijf goed zichtbaar in de straat. o.a. 51 19  

door een duidelijk naambord. 

� Maak gebruik van HBA-promotiemateriaal voor het 5155 

voetverzorgingsbedrijf. Zie voor meer informatie 
www.hba.ni . 

Code van het voetverzorgingsbedrijf 2009 - Activiteiten 
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