Pedicurefamilie

“Ze heeft het
toch maar mooi
gedaan”
Tekst: Daniëlle Kraft, freelance journalist
Foto: Iris Spaink, fotograaf

Moeder Henny Gerritsen (65) verzette de bakens op
haar vijftigste, dochter Linda (38) koos vier jaar geleden
definitief voor het pedicurevak. Beiden hebben in
Monnickendam hun eigen praktijk. “Ik werk graag alleen”,
vertelt Henny. “Ik moest er juist erg aan wennen om het
zonder collega’s te doen”, zegt Linda.
Bij zowel moeder als dochter speelden gezondheidsproblemen een rol bij de keuze voor het pedicurevak.
Henny: “Ik werkte in de thuiszorg en had er in 1995 een
opleiding sportmassage bij gedaan, omdat ik studeren leuk
vind. Toen ik vanwege slechte knieën afgekeurd dreigde te
worden, ben ik de pedicureopleiding gaan doen. In 1999
was ik klaar en heb aansluitend de aantekeningen Reumatische en Diabetische Voet gehaald.” In 2000 opende Henny
aan de haven van Monnickendam haar ‘Pedicure- en
Massagepraktijk Henny Gerritsen’. Dochter Linda was op dat
moment bezig met een mooie carrière bij de bank, maar na
de geboorte van haar zoontje in 2004 kreeg ze het gevoel
dat ze bleef ‘plakken’. Een beroepentest gaf ‘iets medisch’
aan. Moeder Henny opperde een pedicureopleiding. “Ik
ging me oriënteren, liep een dagje met mijn moeder mee
en het leek me wel leuk, naast mijn baan bij de bank.”
Het bleek leuker dan leuk. Linda haalde in 2008 haar
basisdiploma en stoomde door met een reeks aanvullende
cursussen. In 2009 liep ze een zware burnout op. In 2010
vertrok ze bij de bank, ze haalde haar diploma Medisch
pedicure en begon aan huis haar praktijk ‘De Voetendokter’.
Waar moeder Henny haar praktijk afbouwt, zit Linda in
de opbouw. “Onze overeenkomst is onze passie voor het
vak en de klant”, zegt Linda. En het verschil? “Ik ben een
medisch pedicure van deze tijd, dus breed opgeleid en
meer dan mijn moeder naar buiten gericht – netwerken en
deelnemen in zorggroepen enzo.” Henny is trots op Linda.
“Ze heeft het toch maar mooi gedaan allemaal! Pittig, hoor.”
Bent u ook niet de enige in de familie die het pedicurevak
beoefent? Stuurt u dan een e-mail aan de redactie via
podopost@bsl.nl o.v.v. ‘Pedicurefamilie’ en vertel in maximaal
200 woorden wat dat voor u inhoudt. Ook voor de rubriek
Mijn klant zijn nog steeds aanmeldingen welkom, maar dan
met de vermelding ‘Mijn klant’.
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