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Betreft: Verzoekschrift 1376/2010, ingediend door J.O. (Nederlandse nationaliteit), over 
voetverzorging voor mensen die aan gewrichtsreuma of diabetes lijden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener toont zich bezorgd over de slechte kwaliteit van de voetverzorging voor 
gewrichtsreuma- en diabetespatiënten in Nederland en wijt dit aan het feit dat deze 
behandeling mag worden uitgevoerd door ongediplomeerde werknemers uit de cosmetische 
sector. Indiener beweert dat zorgverzekeraars deze praktijk uit kostenoverwegingen 
stimuleren. Deze werknemers beschikken echter over onvoldoende medische scholing om de 
voeten van risicopatiënten te verzorgen. In andere landen van Unie is voor de voetverzorging 
van dergelijke patiënten een specifieke medische opleiding verplicht. Indiener pleit voor een 
uniforme Europese regeling die een duidelijk onderscheid maakt tussen cosmetische en 
medische voetverzorging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

"Indiener is van mening dat voetverzorging voor reuma- en diabetespatiënten in Nederland 
niet zou mogen worden verstrekt door werknemers uit de cosmetische sector, die geen gepaste 
medische opleiding hebben genoten, maar uitsluitend door gekwalificeerd medisch personeel, 
zoals het geval is in veel andere EU-lidstaten.

Het vastleggen van regels voor beroepen behoort tot de bevoegdheden van de lidstaten. Het 
staat de EU-landen vrij om de uitoefening van een beroep te laten afhangen van een specifieke 
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opleiding of specifieke criteria, maar zij zijn in geen geval verplicht dat te doen. Ze kunnen 
zelf beslissen of ze een beroep reguleren, op voorwaarde dat ze de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie eerbiedigen, zoals de beginselen 
van niet-discriminatie en proportionaliteit. Zoals blijkt uit de jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie kunnen de lidstaten eveneens vrij beslissen of hierbij 
volksgezondheidsoverwegingen, zoals de veiligheid van patiënten, in aanmerking moeten 
worden genomen.

De Commissie heeft geen reden om tussenbeide te komen in de beslissingen van Nederland 
op dit vlak."


