
Begin
Anja Nelissen is begonnen met Praktivak 
in 1993. Haar baan als wijkverpleegkun-
dige kreeg steeds meer een andere invul-
ling waardoor zij een andere weg wilde 
inslaan. In het kader van het starten van 
een bedrijf, onderzocht zij hoe het was 
gesteld met de hygiëne bij kleine praktij-
ken zoals een tandarts en een pedicure. 
De uitkomsten van dit branche onderzoek 
waren schokkend en met name bij de 
pedicure. 23 jaar geleden werkte een pe-
dicure niet met handschoenen en mond-
kapjes en was op het gebied van veilig en 
gezond werken nog veel te leren. Met het 
geven van voorlichting als uitgangspunt 
begon Anja het bedrijf Praktivak. Al snel 
kwamen daar ook de producten bij waar 
men behoefte aan had en ontstond een 
groothandel in hygiëneproducten die zich 
snel verbreedde met pedicureproducten. 
Naast haar baan als verpleegkundige 
runde zij de groothandel vanuit Schaijk. Al 
snel was duidelijk dat Praktivak als groot-
handel voor verzorgende beroepen voor-
zag in een behoefte en breidde het assor-
timent dat stond op een A4tje zich al snel 
uit tot een catalogus van 150 pagina’s.

Locatie
Een jaar na de oprichting nam ze al 
deel aan de Vakbeurs voor de Totale 

Voetverzorging in 1994 die toen gehou-
den werd in Tiel. De start was vanuit huis 
in Schaijk, wat met een baby en een baan 
een hele klus was. Anja omschrijft dat be-
gin als een boeiend maar lastig proces. 
Ook de alsmaar toenemende voorraden 
veroorzaakten een steeds voller huis. 
Toen een winkel annex groothandel in 
pedicureartikelen en sportverzorging Anja 
benaderde voor een overname van het 
bedrijf, was de beslissing snel genomen 
en verhuisde zij naar deze winkel in Oss. 
Dat leverde als voordeel een showroom 
ruimte op, en magazijn en kantoren op de 
verdieping boven de zaak. Het magazijn 
op de eerste verdieping leek geen pro-
bleem maar toen Praktivak bleef groeien 
was dat toch een aandachtspunt. Daarbij 
was het bedrijf van echtgenoot Henk, 
Bowie Medical, ook fors aan het groeien 
en dus gingen zij beiden op zoek naar een 
nieuwe grote, op de toekomst gerichte, 
locatie. 

Oss
In 2008 werd die gevonden op het indu-
strieterrein van Oss. Een groot garagebe-
drijf was daar weggegaan uit een pand 
met een showroom en opslagruimte van 
in totaal meer dan 2000 m2. Iedere ver-
huizing naar een grotere locatie levert een 
bedrijf kansen. Anja en Henk richtten met 

Praktivak en Bowie Medical de showroom 
in en maakte daar een doorlopende show 
van waar de nieuwste producten wer-
den getoond en een klein deel ingericht 
werd als afhaalcentrum voor klanten. Voor 
het magazijn was echter al die ruimte al 
snel niet meer genoeg en moest voor de 
bulk, van met name Bowie Medical als 
importbedrijf, al opslag ingehuurd wor-
den. Inmiddels werken er bij Praktivak 
al 20 full- en parttime medewerkers die 
in drukke tijden aangevuld worden door 
werkstudenten. 

Behandelstoelen
In de showroom staat een uitgebreide 
collectie van behandelstoelen voor de pe-
dicure-. schoonheid- en wellness salons. 
“Behandelstoelen hebben een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 
twintig jaar”, vertellen Anja en Henk. “Niet 
alleen steeds luxer en mooier maar met 
een enorme technische ontwikkeling”. 
Anja: “Als de professionaliteit van een pe-
dicure groeit dan groeit de saloninrichting 
mee. Dan wil men meer, dan wil men die 
verworven professionaliteit ook uitstralen 
en laten uitkomen in de inrichting. Dat 
daarmee ook veel bedieningsgemak en 
comfort voor de pedicure zelf bijkomt is 
dan mooi meegenomen”. Henk: “Op de 
VTV in Apeldoorn brengen wij in het assor-
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timent stoelen van Europese producenten 
een nieuwe lijn aan stoelen. Het Spaanse 
merk Naggura breidt zijn assortiment aan 
behandelstoelen fors uit en brengt onder 
andere ook een podologiestoel. Dat merk 
breidt zich snel uit en wij lanceren dat op 
de VTV als exclusief product. Wij nodigen 
iedereen uit om deze, en andere stoelen 
te beoordelen op hun kwaliteit en prijs.”

Yag laser
Op de VTV brengt Praktivak als noviteit 
een nieuwe Yag laser voor het verwijderen 
van schimmelnagels. Deze eigen ontwik-
keling van Bowie Medical levert niet alleen 
een betere kwaliteit maar kent ook een 
prima prijs/kwaliteit verhouding en levert 
daarmee een omzetimpuls aan de pedi-
curesalon. Daarnaast kan men met de 
Q switched Yag laser veilig tatoeages en 
pigmentvlekken verwijderen, wat na een 
degelijke training een mogelijke verbre-
ding in activiteiten oplevert.

Training en Opleiding Centrum
De nieuwste uitbreiding van Praktivak 
is een eigen Trainings- en Opleidings-
Centrum in Oss. Direct naast de eigen 
showroom kwam een pand vrij dat tijdens 
ons bezoek werd opgebouwd tot een uit 
meerdere leslokalen met ontvangstruimte 
bestaande scholingscentrum. Tijdens 
de opendagen die Praktivak en Bowie 
Medical geven op 2/3 en 4 april wordt het 
eigen Trainings- en Opleidings-Centrum 
met trots getoond. Een bezoek meer dan 
waard. Praktivak en Bowie Medical heb-
ben steeds vaker specialistische appara-
tuur die absoluut training nodig hebben 
wil men optimaal rendement halen uit 
deze apparatuur. Speciaal voor opleiding 
en training zijn zes docenten aangetrok-
ken. Een professionele ruimte daarvoor 
werd dan ook erg gemist door het team. 
Nu deze ruimte ook gevonden is zijn Anja 
en Henk helemaal tevreden met hun ves-
tiging in het Brabantse Oss.

Toekomst
Henk en Anja voegen met het Training 
en Opleiding Centrum in Oss precies 
de derde pijler aan die zij belangrijk 
vonden voor hun zakelijke toekomst. 
De speerpunten voor de toekomst 
zijn bij Praktivak en Bowie Medical: 
Internationalisatie, e-marketing en op-
leiding & training. 

Onderwerpen waarmee ze voortva-
rend bezig zijn. Ook zien zij veel toe-
gevoegde waarde voor de pedicures 
door hun technische dienst. Immers in 
de toekomst zal het met de aansluiting 
bij de medische beroepen ook gaan 
inhouden dat apparatuur verplicht pe-
riodiek onderhouden moet worden. 
Iets wat zeker nu nog niet het geval 
is, maar waar de technische dienst 
van Praktivak wel al op voorbereid is. 
Kennis en service zijn daarbij de sleu-
telwoorden. 
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