Proeve van bekwaamheid
‘Specialistische technieken’
In de proeve van bekwaamheid toont de deelnemer aan:
✓ de screening en het gericht voetonderzoek overeenkomstig de richtlijnen uit te
kunnen voeren;
✓ de bevindingen van de screening rekening houdend met indicaties en contraindicaties te kunnen analyseren en te interpreteren;
✓ kan logische gevolgtrekkingen maken, rekening houdend met de voorgeschiedenis en
eerdere waarnemingen;
✓ de bevindingen van de screening en het gericht voetonderzoek nauwkeurig, volledig
vast te kunnen leggen;
✓ rekening te kunnen houden met de specifieke kenmerken van de voet en (de ziekte
van) de cliënt en de mogelijke risico's;
✓ de behandeltechniek(en) zorgvuldig en nauwgezet uit te kunnen voeren;
✓ volgens de geldende procedures en richtlijnen te kunnen werken;
✓ het gebruik van instrumenten af te kunnen stemmen op de voorkomende
risicofactoren.
✓ de drukverdelingstechniek zorgvuldig en op de juiste wijze uit te kunnen voeren;
✓ bij het kiezen van de materialen en middelen rekening te kunnen houden met de
persoonlijke situatie van de cliënt;
✓ de cliënt duidelijk en volledig te kunnen informeren en adviseren over het
aanbrengen, onderhouden en verwijderen van het drukverdelingsmateriaal zowel
mondeling als schriftelijk;
✓ vakkundig kiezen van de producten en materialen om nagels te kunnen repareren, te
reguleren;
✓ de nageltechnieken zorgvuldig en op de juiste wijze toe te kunnen passen;
✓ de cliënt duidelijk en volledig te kunnen informeren en adviseren over het gebruik
van de toegepaste nageltechniek;
✓ rekening te kunnen houden met indicaties en contra-indicaties.
✓ het eindresultaat zorgvuldig te kunnen controleren en te kunnen corrigeren waar
nodig;

Voorwaardelijk voor deelname:
Aan het examen mag worden deelgenomen als er een geldig basisdiploma pedicure is
geregistreerd en de theorie-examens ‘specialistische technieken’ met een voldoende
cijfer van minimaal 6 of hoger of als vrijstelling zijn geregistreerd.
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Eisen aan een model voor de proeve specialistische technieken
Algemene Eisen:
Aan een model voor de proeve specialistische technieken worden minimaal de volgende eisen gesteld:
1.
2.
3.
4.

Het model spreekt en begrijpt Nederlands;
Het model is niet afhankelijk van een rolstoel;
Het model is psychisch en fysiek in staat om de behandeling te ondergaan;
Uitgesloten zijn modellen met de aandoening hemofilie, open wonden, nat eczeem of ontstekingen aan
de voeten.

Elke examendeelnemer krijgt een model toegewezen door de examenfunctionaris. Het model mag niet worden
toegewezen aan de examendeelnemer die het model heeft meegebracht. De modellen worden door de
assessoren beoordeeld op geschiktheid voor de proeve van bekwaamheid. Indien een model wordt afgekeurd,
wordt de examendeelnemer uitgesloten van de proeve. Indien het model een hoge moeilijkheidsgraad heeft,
kunnen de assessoren besluiten dat de examendeelnemer zijn/haar eigen model behandelt.
Een model voor een proeve specialistische technieken moet voldoen aan minimaal twee van de volgende
voorwaarden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

één of meerdere klauwtenen of hamertenen;
likdoorns op verschillende locaties balpartij;
een kloof op de hiel, die doorloopt naar de onderzijde van de voet;
een likdoorn op de dorsale zijde tenen;
een ingroeiende nagel;
een ingescheurde nagel of een nagel met een ontbrekend stuk;
interdigitale of weke likdoorn;
hallux valgus/likdoorn hallux valgus;

De examendeelnemer en het model dienen beiden over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken
voor het af te leggen praktijkexamen voetverzorging.
Het model zal verzocht worden om voorafgaand aan het praktijkexamen een verklaring te ondertekenen,
waarin het model toestemt in de behandeling.
Indien het model de Nederlandse taal niet beheerst of begrijpt, dient de examendeelnemer zorg te dragen voor
een tolk. De tolk is tijdens het onderdeel anamnese, behandelplan en blauwdrukken aanwezig en tevens standby tijdens het gehele praktijkexamen.
Het model dient veelvuldig gedragen schoenen te dragen naar het examen. Dus geen slippers of laarzen.
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Examentijden:
De assessor bespreekt met u voor welke indicaties u de specialistische technieken gaat maken.
Tijdschema
1.

2.

3.

4.

5.

15 minuten voor aanvang van het examen wordt uw model bekeken en het door u meegebrachte
screeningsformulier en de onafgewerkte orthese met evt. een (fabrieks)gebruiksaanwijzing van uw
orthesemateriaal.
In deze tijd hebt u de mogelijkheid om uw spullen klaar te zetten voor de specialistische technieken.
Voor alle specialistische technieken hebt u in totaal 2 uur de tijd.
Indien u voor herexamen op gaat is voor 1 onderdeel de examentijd vastgesteld op 30 minuten.
De modellen worden gewisseld, en u begint het examen met het onderdeel nagelbeugeltechnieken en
nagelreparaties;
Nagelbeugeltechnieken en nagelreparaties:
a. Samen met de assessor bespreekt u een werkplan volgens de door de assessor aangegeven
indicatie voor een nagelreparatie en een nagelbeugel.
Vervolgens gaat u verder met de onderdelen ortheses en antidruktechnieken:
Ortheses:
a. Beoordeel de indicatie van het model en neem het screeningsformulier door.
b. Bekijk en beoordeel de onafgewerkte orthese. Werk de orthese af en evalueer de pasvorm.
c. Maak zelf een orthese passend bij de indicatie die u met de assessor hebt overlegd.
Antidruktechnieken:
a. Samen met de assessor bespreekt u een werkplan volgens de indicatie voor een
antidruktechniek.
b. U voert de behandeling voor antidruktechniek uit.
Ten slotte hebt u 15 minuten de tijd om uw werkplek op te ruimen en te reinigen.

U mag tijdens het examen gebruik maken van eventuele eigen werkplannen of u bespreekt alleen mondeling
met de assessor de indicatie en werkwijze.
U bent vrij in het gebruik van de materialen, zoals in de operationalisaties omschreven, indien deze passend
zijn bij de indicatie van het model. Uitgangspunt van examinering is dat u passend bij de indicatie van uw model
keuzes kunt maken tussen de beste technieken en materialen;
- Nagelbeugeltechnieken:; 3 soorten nagelbeugels,
- Nagelreparatie; 2 soorten systemen; acryl of UV acryl en gel.

Niet toegestane materialen:
Materialen die niet tijdens de behandeling van de potentiele risicovoet mogen worden gebruikt op het
examen.
De examencommissie (medisch) Pedicure van TCI heeft een lijst samengesteld van producten en materialen die
NIET mogen worden gebruikt bij de examens. De rede hiervoor kan zijn hygiëne, veiligheid of niet te
beoordelen snijtechnieken. De volgende producten en materialen zijn opgenomen in deze lijst:
o

Amarylfrees (m.u.v. toepassing voor afwerking),

o

Puimsteen,

o

Omnicut,

o

Snijfrees,

o

Diatwister,

o

Trepaanfrees,

o

Eeltvijl/rasp,

o

Diamantvijl/handvijl.
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Beoordelingsnormen en cesuur:
De proeve van bekwaamheid specialistische technieken wordt beoordeeld met 4 cijfers. Om te slagen voor het
examen dienen alle items te zijn gewaardeerd met minimaal cijfer 6 of hoger.

➢
➢
➢
➢
➢

Algemeen:
Behandelproces
De examendeelnemer heeft een schone, ordelijke en opgeruimde werkplek.
De materialen zijn gereinigd en gedesinfecteerd en liggen op een praktische werkwijze klaar.
De staat van de materialen is deugdelijk.
De cliënt is op een gastvrije wijze ontvangen en geïnstalleerd in de stoel.
De cliënt wordt tijdens de behandeling goed begeleid.

1.
➢
➢
➢
➢

Nagelbeugeltechnieken
De indicatie van de beugel is juist in kaart gebracht,
Het juiste materiaal en technieken worden gehanteerd.
Het resultaat van de nagelbeugel is goed.
De cliënt ontvangt passende voorlichting en adviezen.

2.
➢
➢
➢

Nagelreparatie
Het juiste materiaal en technieken worden gehanteerd.
Het resultaat van de reparatie is goed.
De cliënt ontvangt passende voorlichting en adviezen.

3. Ortheses
➢ De indicatie van antidruk is juist in kaart gebracht, evt. m.b.v. blauwdrukken etc..
➢ De kandidaat beoordeelt de gemodelleerde orthese om komt tot de juiste conclusies betreft
geschiktheid.
➢ De kandidaat maakt de bestaande orthese geschikt en passend op de juiste wijze.
➢ Het juiste materiaal en technieken worden gehanteerd.
➢ Het resultaat van de nieuw gemodelleerde orthese is goed.
➢ De cliënt ontvangt passende voorlichting en adviezen.
4.
➢
➢
➢
➢

Antidruktechniek
De indicatie van antidruk is juist in kaart gebracht, evt. m.b.v. blauwdrukken etc..
Het juiste materiaal en technieken worden gehanteerd.
Het resultaat van de antidruk is goed.
De cliënt ontvangt passende voorlichting en adviezen.

Cesuur: om te slagen dienen alle beoordelingscriteria behorende bij de proeve minimaal met een voldoende te worden
gescoord.
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