Intervisie “Kijkje in de Keuken”
Samen met je collega kennis delen en elkaar inspireren in de eigen
pedicurepraktijk.
Om met elkaar in contact te blijven heeft Pedicure Netwerk Zwolle een concept bedacht om
coronaproef van elkaar te leren. Hiervoor is een intervisievorm ontworpen waar elke (medisch)
pedicure aan mee kan doen ongeacht leeftijd en ervaring. Ook pedicures in opleiding kunnen
meedoen.
Hoe werkt het?
Twee pedicures worden aan elkaar gekoppeld. Dit kan een bekende zijn of juist iemand die je niet
kent. Zelfs een koppeling met een pedicure uit een andere regio behoort tot de mogelijkheden.
Opgave via de website kan via onderstaande stappen:
 Klik op kijkje in de keuken
 Selecteer een voorkeur
 Klik op het winkelwagentje
 Ga door naar afrekenen
 Tijdens opgave persoonlijke gegevens invullen
 Bij voorkeur voor een bekende collega, de naam van de collega invullen bij notities; dezelfde
collega moet in dat geval jouw naam invullen. Hier kan ook de reisafstand ingevuld worden
en het soort pedicure bv. ambulante pedicure waaraan je gekoppeld wilt worden.
 Indien geen voorkeur dan zoekt PNZ een willekeurige pedicure
Let op: er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen, maar het is
geen garantie.
Na koppeling ontvangen de deelnemende pedicures een mail met daarin de adresgegevens van de
persoon waaraan gekoppeld is.
De bijlage van de mail bevat de inhoud van het eerste gesprek, dit is algemeen en staat in het kader
van kennismaken en elkaars praktijkvoering leren kennen. Het Tweede gesprek gaat over
huidverzorging, dit gespreksdocument is te vinden in het intervisiepakket. Hoe kunnen crèmes een
ondersteunende rol spelen bij de behandeling en bij bepaalde huidproblemen. Beide pedicures
ontvangen een proefpakket met daarin vijf proefmonsters van verschillende fabrikanten. Dat wordt
in ieder geval lekker smeren!
Via de bevestigingsmail de vraag om samen te overleggen naar welk adres het intervisiepakket
opgestuurd kan worden. Uit praktische overwegingen stuurt PNZ het pakket, waar alles inzit voor
twee bijeenkomsten, naar één adres op. Het is aan het deelnemende duo naar wie het pakket
gestuurd wordt.
De accreditatie voor beide bijeenkomsten is 1 punt in het domein reflectie onderdeel intervisie.
Alle deelnemers heel veel plezier gewenst bij “dit kijkje in de keuken”

