
PEDICURE PRAKTIJK LEEUWARDEN POST 

Hallo en fijn u te begroeten bij de nieuwe PPL POST. Mijn naam is Agnes Buisman, ik ben 
Medisch Pedicure en ik verzorg per kwartaal deze PPL POST.  

In deze POST geef ik voetverzorgende tips, adviezen en weetjes en ik probeer u iets mee te 

geven van dit prachtige vak en waarom het zo belangrijk is om uw voeten goed te verzorgen. 

Ook zal er per kwartaal een aanbieding zijn… Kortom ik hoop u te mogen begroeten als lezer 

van deze Post.  

Dit kwartaal gaat de Post over 

Een prangende kwestie in deze maatschappij 

 

Vandaag medio september 2021 was ik aan het werk. Ik zag dat ik tijdens de 

behandeling een gemiste oproep had gekregen en dat de voicemail ingesproken was.  

Nadat ik weer thuis was en alles weer tip top gereinigd had, inclusief mijzelf, 

luisterde ik de voicemail af en bekeek ik inkomende WhatsApp gesprekken en mijn 

mail. Tijd voor de administratie dus.  

Ik hoorde dat er een mevrouw had ingesproken en dat zij op zoek was naar een 

medisch pedicure voor haarzelf en haar ouders (zelfde adres).  

Ik belde het nummer wat zij ingesproken had op mijn voicemail en ik hoorde dat de 

telefoon aangenomen werd door deze zelfde mevrouw en ik stelde mij voor met mijn 

naam en van welke praktijk ik ben. Eigenlijk heel normaal zoals het altijd gaat en hoe 

het in mijn ogen hoort.  

Wat toen volgde was niet normaal en ik hoop dat het ook nooit normaal gaat worden 

… 

Het eerste wat ik van haar hoorde was de vraag; ‘Bent u ook gevaccineerd’?  

Hoewel ik met deze vraag al rekening had gehouden, overviel het mij toch en ik 

voelde mij geschokt en aangetast in mijn integriteit en alles waar ik als persoon voor 

sta.  

Omdat ik mijzelf informeer via diverse (nieuws) kanalen, zie ik het ervan komen dat er 

straks een tweedeling in de maatschappij komt. De gevaccineerden tegen de niet 

gevaccineerden. En dat zou ik ontzettend jammer maar bovenal niet nodig vinden. Zie 

hieronder een gedeelte van de motivatie waarin ik mij goed kan vinden en het precies 

weergeeft hoe ik er ook over denk. Overigens is deze meneer de CEO van een 

ziekenhuis maar ik vind het op de gehele zorg en Nederland van toepassing.  

 

Ik citeer een klein stukje van Maurice van den Bosch CEO OLVG (stadsziekenhuis 

van Groot-Amsterdam met hoofdlocaties in Oost en West).   

Geplaatst op 06/09/2021 Linkedin. 

‘Wat ook bekend is (helaas) is dat vaccineren niet beschermt tegen 
transmissie. Dat wil zeggen, gevaccineerden zijn net als niet-gevaccineerden 
in staat om het virus over te dragen. – https://Inkd.in/dPhishDc -  Hetgeen 

https://inkd.in/dPhishDc


betekent dat alleen “inzet van gevaccineerden bij kwetsbare patiënten” zelfs 
kan resulteren in schijnveiligheid.  

Veel belangrijker in zorg en ziekenhuizen is het respecteren en handhaven 
van de regels in het contact met patiënten. Waarbij handen wassen, 1.5m 
afstand, mondneusmaskers in binnenruimten en bescherming zoals 
isolatiejassen en FFP2 maskers bij COVID verdachte patiënten, bekende 
voorbeelden zijn. Zo hebben onze toppers , onze medewerkers met elkaar het 
afgelopen jaar uitstekend voor alle patiënten, ook de meest kwetsbare 
gezorgd.  

Het bekend maken van de vaccinatie status is de eerste stap opweg naar een 
tweedeling van onze dierbare zorgprofessionals, dat moeten we ons goed 
realiseren, en niet willen. Daarnaast en meest belangrijk is het 
wetenschappelijke fundament er niet, gevaccineerde medewerkers zijn nl 
wel voor zichzelf beschermd, maar kunnen nog steeds overdragen. Hoe 

je samenwerkt en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen is dus veel 
belangrijker. 

Tot slot: We hebben alle professionals nodig voor het werk dat ons wacht! 
Gisteren werd duidelijk hoe de situatie zich in de UK ontvouwt, medewerkers 
stemmen met hun voeten en verlaten de zorg. Laat ons dat nooit gebeuren’.  

 

Bedankt voor het lezen want het is een heel verhaal geworden maar wel een belangrijk 

verhaal en ik heb voor mijzelf besloten dat ik met niemand deel of ik wel of niet 

gevaccineerd ben. Ik wil niet in een kamp horen of gedrukt worden en ik wil ook niet 

actief deelnemen in deze tweedeling. Dat past niet bij mij als mens en ondernemer en 

ik gruwel van uitsluiting. Zo wil ik niet met ons als mens omgaan.  

Ik kan niemand zijn angst voor COVID wegnemen maar ik hoop wel dat jij en u als 

lezer er eens over na zou willen denken wat deze vaccinatie precies is en dat je hem 

niet voor een ander neemt maar puur en alleen voor jezelf zodat als je wel besmet 

raakt, er hopelijk minder ziek van zult worden. Want dat COVID bestaat, staat voor 

mij niet ter discussie. Ik hoop alleen dat wij met ons allen een modus kunnen vinden 

om hier mee om te gaan en COVID in ons leven leren te accepteren en de kwetsbaren 

onder ons fysiek en mentaal weerbaarder te maken.  

 

Iedereen is in mijn praktijk welkom. Gevaccineerd of niet-gevaccineerd, zwart/wit of 

gekleurd, man/vrouw/kind, (chronisch) ziek of gezond, hetero/lhbtiq+ en wie ik 

allemaal nog meer ben vergeten. Maar … heb je COVID klachten? Graag de afspraak 

verzetten, en dat geldt voor iedereen en dus ook voor mij. 

Veilig en integer werken in een vertrouwde omgeving? Dat mag u en je van mij 

verwachten.   

 

Om nog even op de vraag van bovengenoemde mevrouw terug te komen. Ik heb haar 

vriendelijk gezegd wat wij elkaar niet kennen en dat ik hier geen uitspraak over doe. 

Dat begreep ze gelukkig wel en nadat ik uitgelegd had, dat ik werk volgens het 



COVID-protocol en de veiligheidsvoorschriften van onze brancheorganisatie Provoet, 

konden wij tot een afspraak komen.   

 

Dit kwartaal in de aanbieding 

Zechsal met kortingscode pedicure-agnes 

Nagelreparatie € 1.00 korting  

 

 

 

  
 


