
Sportpedicure /
Medisch Pedicure Sport

Uw voeten

sportief
in vorm met PediQ

Adres
Pedicurepraktijk PediQ
Nieuwe Deventerweg 94A, 
8014 AK, Zwolle 
(Begane grond)

openingstijden: op afspraak
• Gratis parkeren
• Betalen met PIN mogelijk

Contactgegevens
Anita van Unen-Bril
Medisch- / sportpedicure
Tel: 06 – 212 344 43
info@pedicurepraktijkpediq.nl

KvK nummer: 56949294
ProVoet lidmaatschaps- 
nummer: 312079

Voor het 
voorkomen en
genezen van
sportblessures! 

Pedicurepraktijk PediQ werkt 
samen met andere disciplines 
zoals sportpodotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten en sportartsen 
en verwijst u indien nodig door.

Brancheorganisatie
voor de pedicure:

Pedicurepraktijk Pediq
is SCAS-gecertificeerd.

‘Geef uw voeten 
de aandacht die 
ze verdienen’ 

Ik ben gediplomeerd medisch pedicure en de praktijk is 
aangesloten bij Provoet, de brancheorganisatie voor pedicures.  
Zo krijgen uw voeten op alle gebieden de maximale zorg.  
Pedicurepraktijk PediQ komt ook graag bij u thuis om uw  
voeten de optimale verzorging te geven die ze nodig hebben. ■

/pedicurepraktijkpediq

www.pedicurepraktijkpediq.nl

Pedicurepraktijk PediQ 

Meer informatie
en tarieven? 
Kijk op onze website:
pedicurepraktijkpediq.nl en 
volg ons op facebook. 

Uw voeten 
in goede handen 
De voeten zorgen voor stabiliteit en bepalen letterlijk 
hoe stevig we in onze schoenen staan. Helaas 
worden ze vaak vergeten. Geef ze de aandacht die ze 
verdienen, zodat u zorgeloos door het leven stapt.

Door te werken met goede, moderne apparatuur en 
het bijhouden van kennis via onder andere scholing, 
vakbladen en door het geven van persoonlijke aandacht, 
zijn uw voeten bij Pedicurepraktijk PediQ in goede handen. 



Steeds meer mensen bewegen en sporten. Dit heeft een 
positief effect op de gezondheid. De keerzijde is het aantal 
sportblessures (jaarlijks ± 4,7 miljoen) die sporters oplopen. 

Pedicurepraktijk PediQ helpt u graag bij het vinden van de 
oorzaak van uw sportblessure om deze vervolgens op te 
lossen, te verminderen en zo mogelijk te voorkomen, want  
het laatste waar u op zit te wachten is een blessure.

‘Uw voeten kunnen  
veel te lijden hebben 
door het sporten’
Belangrijke oorzaken voor het ontstaan van blessures 
zijn naast verkeerd schoeisel, een verkeerde stand 
van de voeten, voetafwijkingen zoals platvoeten, holle 
voeten, te intensieve belasting of verkeerd neerkomen.

Een sporter kan te maken krijgen met de 
volgende voetproblemen:

Sportpedicure
PediQ

Sportpedicure /
Medisch Pedicure Sport

Sportblessure
opgelopen? 
Neem (ook bij twijfel) 
contact op met
Pedicurepraktijk PediQ.

‘Na mijn diploma basispedicure heb 
ik in 2015 mijn diploma medisch 
pedicure behaald. In 2016 heb ik met 
veel enthousiasme de specialisatie  
tot sportpedicure gevolgd.’ 

Voorbeelden van 
blessuregevoelige 
sporten:

Anita van Unen-Bril

• eelt en kloven

• likdoorns

• blaren

•  ingroeiende nagel  
en stootnagels

•  gescheurde of  
afgebroken nagel

• blauwe nagel

• schimmelnagels

• voetbal

• hardlopen

• volleybal

• tennis

•  wielrennen

Wat kan Pedicurepraktijk 
PediQ voor u betekenen?
Door middel van verschillende vragen en testen wordt er 
een behandelplan opgesteld. Naast de huid- en nagelzorg 
kunnen een goed sportschoenadvies, adviezen over 
sportsokken en spierversterkende oefeningen onderdeel 
zijn van de behandeling.

Het toepassen van taping (van origine ontwikkeld voor 
fysiotherapie) heeft wegens de zeer goede resultaten ook 
zijn intrede gedaan bij pedicurepraktijken. Taping werkt 
zowel preventief als ondersteunend en herstellend. 

Bij Pedicurepraktijk Pediq wordt gewerkt met o.a.: 

> Sporttape
• o.a. ter voorkoming van overbelasting.

> Kinesiotape (medicaltape) 
• Stimulering van het geïrriteerde weefsel
• Toevoer van bloed naar de gekwetste plek
• Afvoer van afvalstoffen.

> Dynamic tape
•   Een sterke en elastische tape, ontwikkeld om de  

spieren te ondersteunen. 

Taping
‘Wist u dat u ook voor 
professionele taping  
terecht kunt bij 
Pedicurepraktijk PediQ?’

Vraag naar de opties.

Foto: Courtesy of Kinesio USA.

Zowel de topsporters als de 
recreatieve sporters kunnen bij 
Pedicurepraktijk PediQ terecht.

Sportblessures


