Openingstijden:

HIER KUNT U MIJ
VINDEN :

Woensdagmorgen:

09.00—12.00

Donderdag:

09.00—21.00

Vrijdag:

09.00—15.00

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, dan
ben ik te bereiken op onderstaand adres.
Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen in
Mijn praktijk is gevestigd in Stadskanaal aan de

P R A K T I J K V O O R
V O E T V E R Z O R G I N G

mijn praktijk.

H.J. Kniggekade. Vanaf de rotonde op de Van
Boekerenweg (N378) gaat u richting Wildervank.
Na twee kilometer slaat u links af over de tweede

UW VOETEN VERDIENEN
PROFESSIONELE ZORG

brug. Over de brug gaat u meteen weer rechtsaf,
u rijdt dan weer langs het kanaal. Na 500 meter
ziet u aan uw linkerhand mijn woning waarin de
praktijk is gevestigd. Recht tegenover de rood/
witte Pekelderbrug.

Praktijk voor voetverzorging
Greetje Heikens
H.J. Kniggekade 3
9503 RG Stadskanaal
Telefoon: (0599) 620 685
Mobiel : (06) 42 17 29 04
E-mail: hetvoeteneindje@home.nl
Web : www.hetvoeteneindje.nl

MIJN PRAKTIJK
ZORGVERZEKERAAR

INRICHTING PRAKTIJK

Hieronder vindt u een overzicht van mijn

Ik sta als pedicure geregistreerd in het KRP

Het ―Voeteneindje‖ is een modern ingerichte praktijk.

behandelingen. In overleg met u kan ik de

(Kwaliteitsregister Pedicures). Door deze registratie

behandeling aanpassen aan uw wensen.

worden de voetbehandelingen van mensen met diabe-



Standaard voetverzorging

tes en mensen met reuma veelal vergoed door zorgver-



Luxe voetverzorging

zekeraars. Informeert u hier vooraf even naar.



Voetverzorging van mensen met diabetes

MIJN AANBOD :

PROVOET



Voetverzorging van mensen met reuma



Schimmelnageldiagnostiek en –behandeling

Tevens ben ik aangesloten bij Provoet, de landelijke



Voetschimmelbehandeling

brancheorganisatie voor voetverzorging. Als lid van



Paraffinebehandeling

Provoet sta ik voor kwaliteit en hygiëne op een medisch



Antistress Voet– en onderbeenmassage

verantwoorde manier, in een ontspannen omgeving.



Harsen van onderbenen

MIJN OPLEIDINGEN :

HOOFD BEDRIJF AMBACHTEN

Gediplomeerd pedicure met de volgende specialisaties:

In mijn praktijk werk ik volgens de code van de voetver-



Diabetische voetverzorging

zorger, die is samengesteld door het HBA



Reumatische voetverzorging

(Hoofd Bedrijf Ambachten).



Schimmelnageldiagnostiek

Zie www.hba.nl



Antistress voet- en onderbeenmassage

De praktijk is rolstoeltoegankelijk en heeft een eigen
ingang aan de zijkant van het pand.
De praktijk is voorzien van een airco, in de zomer is
daardoor het binnenklimaat ook aangenaam.

