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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 de  
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. 
 

 

Deze maand gaat de Post over 
 

Mijzelf 
 

In mei van het afgelopen jaar kreeg ik een uitnodiging van ons vakblad Podopost, de 
vraag of ik mee wilde doen aan een interview. Het hele november nummer zou gaan 
over de ambulant (medisch) pedicure.  
 
In de Podopost staat altijd vakinhoudelijke informatie maar ook een rubriek, ‘op 
bezoek bij’.   
In deze rubriek staat dan een collega centraal die vertelt over waarom ze (medisch) 
pedicure is geworden en hoe het verloop is gegaan. Ik vind dat altijd een hele leuke 
rubriek om te lezen en ik lees hem ook altijd als eerste. Maar ik dacht ook altijd, 
waarom nemen ze nooit eens een ambulant (medisch) pedicure? Het is erg leuk om 
een kijkje in de keuken van je collega te nemen maar ik zou het ook wel eens leuk 
vinden om te lezen hoe een ambulant (medisch) pedicure het doet. Nou en opeens 
was het mijn beurt. Heel erg leuk om aan mee te werken. Het interview ziet er goed 
uit en met de mooie foto’s ben ik ook erg blij.  
Te zijner tijd zet ik het interview op mijn website want dat mag nu nog niet. Maar voor 
diegene die niet kan wachten, ik heb de Podopost tegenwoordig mee in mijn tas.  
 
Ook ben ik dit najaar druk geweest om mijn accreditaties op orde te krijgen. Wij als 
medisch pedicures moeten elke 3 jaar geschoold worden. Voor deze scholing krijgen 
wij punten zodat wij aan kunnen tonen dat wij bevoegd en bekwaam zijn. Deze 
bevoegdheid en bekwaamheid is belangrijk voor mijzelf en wat ik uit wil stralen maar 
ook voor jullie als cliënt om te kunnen declareren bij jullie zorgverzekering.  
Ik heb nascholing gevolgd in; Kwaliteitszorg, Klanttevredenheid en Oncologie en 
RIAB. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat nog op de planning om af te 
ronden voor juni 2022.  
 



Deze post sluit ik graag af om jullie een wens voor 2022 mee te geven. 
 
Graag wens ik jullie allen een heel mooi, gezond en wijs 2022 toe. 
Wees een beetje lief voor elkaar en graag weer tot in het volgende jaar. 
 
 
 
 

Wilt u deze PPL POST automatisch per kwartaal ontvangen ? 
Meldt u dan telefonisch of via WhatsApp aan ! 

 
 

 
DEZE MAAND IN DE AANBIEDING BIJ PEDICUREPRAKTIJK LEEUWARDEN 

deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 maart 2022 

 

  Laufwunder handcreme ® – 75 ml 
 

Normaal € 13,50 – nu voor € 12,50 

 


