
 

CONTACTGEGEVENS PEDICURES EN 
PODOTHERAPEUT 

ZORGGROEP KRIMPEN 
 
De huisartsen in Krimpen aan den IJssel werken op het gebied van diabeteszorg samen met zes 
gediplomeerde pedicures en een podotherapeut. In deze folder vindt u alle contactgegevens en 
werkdagen. U kunt zelf kiezen naar welke pedicure u gaat. 
 
Na een verwijzing van de praktijkondersteuner- of verpleegkundige kunt u telefonisch of via e-mail 
contact opnemen met één van onderstaande pedicures om een afspraak te maken. 
 
Uw praktijkondersteuner of -verpleegkundige kan u vertellen hoeveel / welke behandelingen door de 
zorgverzekeraar vergoed worden. Luxe zorg, zoals een massage of voetbad, is altijd voor eigen 
rekening van de patiënt. 

 

 

Anneke Kunz Beauty Moments 
Krimpenerbosweg 4  
2923 LA Krimpen aan den IJssel     
Tel:  0180 – 52 33 44 
Mob:  06 – 18847457 
Mail: info@annekekunz.nl 

 

Werkdagen: dinsdag t/m zaterdag 

√ eigen praktijkruimte 

√ medisch pedicure 
 
Gea Laverman 
Rotterdamseweg 50  
2921 AP Krimpen aan den IJssel     
Mob:  06-36495386 
Mail:   pedicuregealaverman@gmail.com 

 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

√ eigen praktijkruimte 

√ medisch pedicure 
 
Tina Franken 
Hoflaan 12  
2926 RC Krimpen aan den IJssel     
Tel: 0180-523498 

Mail:  tinasvoetverzorging@gmail.com 

 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

√ eigen praktijkruimte (rolstoeltoegankelijk) 

√ medisch pedicure 

√ zorg aan huis (ambulant) 

√ ‘s avonds mogelijk 
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Ellen Franken 
Hoflaan 12  
2926 RC Krimpen aan den IJssel 

Mob: 06-36 34 62 33 

Mail:  ellenshandenvoetverzorging@gmail.com 
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

√ eigen praktijkruimte (rolstoeltoegankelijk) 

√ medisch pedicure 

√ zorg aan huis (ambulant) 

√ ‘s avonds mogelijk 

 

Els Mes 
Sprietzeil 21 
2924 BV Krimpen aan den IJssel 
en 
Jozef Israëlsstraat 4 
2923 CH Krimpen aan den IJssel 
Tel: 0180 523688 

Mail:  ecmes@hotmail.com 

Web: www.elsmespedicure.nl 
 
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag 

√ eigen praktijkruimte (rolstoeltoegankelijk) 

√ ‘s avonds mogelijk 

Thea Speksnijder 
Harpoen 10 
2931 RC Krimpen aan de Lek 
Mob: 06-42980607 

Mail:  tmspeksnijder@gmail.com 

 
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag 

√ eigen praktijkruimte (rolstoeltoegankelijk) 

√ ‘s avonds mogelijk 

Hallux De Kok 
Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel 
Groenendaal 1 
2922 CJ Krimpen aan den IJssel 

Tel: 088- 3456543 
Mail: secretariaat@hallux-groep.nl 
Web: www.hallux-groep.nl 
 
Werkdagen: donderdagochtend 
 
 
 
 
 
 
 
Harpoen 10 
2931 RC Krimpen aan de Lek 
Mob: 06-42980607 
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