
op bezoek

Het ambulante werk zou
brunhilde nooit willen inruilen

Brunhilde Schleiffert denkt dat 
ambulant werk niet voor iedere 
pedicure geschikt is. “Je moet 
leren improviseren, ook in de 
omgang met cliënten.”

“Ik wIl In bewegIng zIjn, bIj mensen thuIs komen, dan heb je een heel ander contact”

brunhilde Schleiffert fietst met haar 
pedicurematerialen over de steile 
Amsterdamse bruggen op weg naar 
klanten, die uiteenlopen van chique 
tot geen rooie cent te makken. en 
of het nu 15 graden vriest, snikheet 
is of pijpenstelen regent, ze zal niet 
verzaken. “Ik hou van extremen, van 
verschillende sferen en verschillende 
type mensen.”

Omdat Brunhilde Schleiffert (53) ambu-
lant werkt, spreken we voor het interview 
bij haar thuis af op drie hoog, aan één 
van de vaarten die Amsterdam rijk is. De 
alleenstaande moeder heeft vanuit het 
appartement een wijds uitzicht op het 
scheepvaartmuseum en het IJ met tal van 
afgemeerde schepen, een uitzicht waar 
ze nog dagelijks van geniet, en zeker na 
een dag hard werken. “Ik kan me goed 
voorstellen dat niet iedere pedicure het 
ambulante vak ziet zitten, want je moet 
behoorlijk wat sjouwen. Ik heb een goede 
conditie en kan de steile bruggetjes en 
onhandige werksituaties goed aan, maar 

ik ga wel eens per week naar yoga om 
mijn rug te ontspannen. Fysiek zou het me 
nog eens kunnen opbreken, maar je zult 
mij er niet over horen klagen.” Wel beperkt 
de pedicure haar ‘regio’  tot Amsterdam 
Centrum en Amsterdam Oost. “Ik ga per 
week niet meer dan zo’n dertig kilometer 
afleggen.”  

Niet laten afschepen
“Of een ambulant werkende pedicure 
andere vaardigheden nodig heeft dan 
een pedicure die in een praktijk werkt?” Ze 
denkt even na. “Je moet ertegen kunnen 
om in lastige omstandigheden te werken. 
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brunhIlde schleIffert (53)

Diploma’s: Natuurgeneeskundige, Nederlandse Gebarentaal, 
Pedicure plus
Werkt: 32 uur per week
Bijzonderheid: is ambulant pedicure en crost op haar fiets door 
de stad op weg naar haar klanten.

Het ambulante werk zou
brunhilde nooit willen inruilen

Je hebt een groot aanpassingsvermogen 
nodig want de thuissituaties waarin je 
terechtkomt, kunnen heel erg van elkaar 
verschillen. Je moet leren improviseren, 
ook in de omgang met cliënten.” Als 
voorbeeld noemt ze de situatie bij één van 
haar dementerende cliënten. “Wanneer 
ik op het afgesproken tijdstip voor de 
deur sta, zegt ze altijd ‘Nee, het komt nu 
helemaal niet uit’. De eerste keer liet ik me 
afschepen. Nu heb ik geleerd dat ik heel 
resoluut moet zijn. Ik pak de spullen uit 
en begin te vertellen dat ze vorige keer 
ook blij was dat ik geweest was. Ik blijf 
met haar praten en na een aantal minuten 
is het oké. Ik werk graag met mensen 
die moeilijk in gedrag zijn en ook het 
verzorgen van de voeten van mensen die 
stervende zijn, vind ik geen probleem.” 

Voeten van daklozen
Dat ze voor de aankoop van haar spullen 
erg moet letten op het gewicht vindt 
ze wel eens jammer. “Een goede kruk is 

zwaar en dat extra gewicht kan ik me niet 
veroorloven. Ik gebruik een lichtgewicht 
krukje van de Blokker.” Maar voor de 
motor wilde de ambulante pedicure niet 
bezuinigen. “Ik heb de zwaarst mogelijke 
motor gekocht die geschikt is om ambu-
lant mee te werken, omdat deze in het 
handstuk tien ledlampjes heeft. Zo heb ik 
goed licht op mijn werk zónder schaduw 
en hoef ik bovendien geen lamp mee te 
dragen. Ik heb het eerste jaar gewerkt met 
een geleende motor, nog eentje zonder 
stofafzuiging. En dat maakte voor mij wel 

meteen duidelijk dat ik zelf een motor met 
nattechniek wilde hebben.” Zo’n 60% van 
haar cliënten krijgt ze via contacten die 
ze heeft in de thuiszorg. Daarnaast werkt 
ze een dag in de week bij het leger des 
Heils waar ze een aparte ruimte heeft om 
de voeten van daklozen te verzorgen. “Ik 
vind het geweldig verwaarloosde voeten 
te verzorgen. Daar is zoveel eer aan te 
behalen”, vertelt de pedicure plus enthou-
siast. “Ik werk ook nog een dag in de week 
in een groepspraktijk van fysiotherapeu-
ten. Daar heb ik weer een totaal andere >>
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op bezoek

tIp van brunhIlde
Neem een hoofdlampje mee en een 
pedicuremotor met tien ledlampjes in 
het handstuk, zodat je geen lamp hoeft 
mee te sjouwen en te installeren.

klantengroep, veel allochtone cliënten.” 
Ze spreekt bewust van ‘cliënten’. “Klanten 
vind ik te commercieel klinken, daar heb 
ik niets mee. Cliënten past beter bij een 
verzorgend beroep, vind ik.” Het werken op 
twee vaste locaties vindt ze prettig, maar 
toch zou ze het ambulante werk er nooit 
voor willen inruilen. “Ik wil in beweging 
zijn, bij mensen thuis komen, dan heb je 
een heel ander contact.”

Grote wonden
Cliënten die in het ziekenhuis liggen, 
hebben niet haar voorkeur. “Ik vind het 
te onhandig werken wanneer iemand in 
een ziekenhuisbed ligt.” Toch maakte ze 
afgelopen week nog een uitzondering. 
“Een cliënt met een verstandelijke beper-
king heeft, vanwege zijn gezondheid, zijn 
afspraken steeds moeten afzeggen en nu 
hij voor zes weken is opgenomen wilde 
ik niet dat de afspraak weer verzet moest 
worden.” Toen de pedicure in het zieken-
huis kwam en de voeten van haar cliënt 
zag, schrok ze. “Aan beide voeten zag ik 
plantair grote wonden zitten, en één wond 
was zelfs helemaal niet goed bedekt. 
En dat terwijl hij diabetespatiënt is. Hij 
vertelde mij dat een podotherapeut een 
paar dagen eerder eelt had weggesneden.” 
Brunhilde haalde er het verplegend perso-
neel en een arts bij die niet op de hoogte 
bleken van de wonden, terwijl de cliënt 
al drie weken in het ziekenhuis verblijft 
op verschillende afdelingen. “Wij hebben 
afgesproken dat zijn wonden nu elke dag 
verzorgd worden.” Dat een ziekenhuis 
geen contact heeft met een pedicure die 

ze kunnen inschakelen voor patiënten bij 
wie voetverzorging noodzakelijk is, daar-
over kan ze zich nog steeds verbazen.

Geen didactische vaardigheden
Ze verbaast zich er ook over dat er 
lesgegeven wordt bij opleidingen door 
pedicures die misschien wel goed zijn in 
hun vak, maar absoluut geen didactische 
vaardigheden hebben. “Ik liep daar bij mijn 
basisopleiding tegenaan. Mijn inhoude-
lijke vragen werden steeds genegeerd of 
kortaf beantwoord. Voor mijn aanteke-
ningen dV en rV heb ik bewust voor een 
ander opleidingsinstituut gekozen. Daar 
kwam ik gelukkig wel aan mijn trekken. 
Mijn docente noemde mij meer dan eens 
een spons en zij genoot juist van mijn 
leergierigheid. Ik heb daarna vaak bij haar 
in de praktijk mogen meekijken en kan 
nog altijd met mijn vragen bij haar terecht. 
Ik heb enorm veel steun aan haar gehad 
en heb geen idee hoe ik het zonder haar 
had gered.”

Groeien in het ondernemerschap
Officieel is de Amsterdamse afgestudeerd 
als natuurgeneeskundige en heeft ze 
zich in het begin toegelegd op het geven 
van intuïtieve massage, bij het chique 
Hotel l’Europe op oproepbasis en bij een 
gekraakte sauna. “Na mijn afstuderen in 
1991 ben ik niet als  natuurgeneeskundige 
aan de slag gegaan omdat ik toen nog niet 
toe was aan het zelfstandig ondernemer-
schap.” Het moederschap (in 2002 beviel ze 
van haar zoon Quinten) heeft haar daarin 
naar eigen zeggen veranderd. “Het bracht 

mij structuur, ik genoot en geniet van mijn 
zorgende rol en ik ontdekte hoeveel ik 
van verantwoordelijkheid houd. Als zzp-er 
heb ik veel vrijheid om mijn eigen vorm 
te geven aan mijn bedrijfje en ik vind het 
prettig mijn werktijden aan te kunnen 
passen aan mijn kind.” In het ondernemer-
schap leert ze nog steeds. Ze vertelt blij 
te zijn dat Podopost haar benaderd heeft 
voor een interview. “Nu kan ik oefenen 
voor een interview in het buurtblad, want 
dat durfde ik tot nog toe niet, uit angst 
dat ik blokkeer en niets weet te zeggen, 
hoewel ik tegelijkertijd (of inmiddels) 
verwacht dat dat wel zal meevallen.” Haar 
grootste uitdaging in het vak vindt ze haar 
eigen ego. Dat vraagt om enige toelich-
ting. “Ik heb al van alles gedaan in mijn 
leven: ik ben masseur geweest, salsa- 
docent, artiest, ik heb gewerkt op een 
school voor doven en slechthorenden. En 
steeds als mensen me vroegen wat ik voor 
werk deed en ik één van die beroepen 
noemde, dan zeiden mensen ‘oh ja’, en 
leunden ze geïnteresseerd naar voren om 
er meer van te horen. Als ik nu zeg dat ik 
pedicure ben zeggen ze verbaasd ‘oh ja’ en 
dan blijven ze onverschillig achteroverleu-
nen. Het pedicurevak is geen sexy beroep 
en daar moest ik wel even aan wennen.”

‘Als ik nu zeg 
dat ik pedicure 

ben, zeggen 
ze verbaasd 
‘oh ja’ en dan  

blijven ze 
onverschillig 
achterover-

leunen’
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