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Enquête

Namens alle medewerkers van onze praktijk wil ik u
een gezond en goed lopend jaar toewensen.
Wij zullen ons best doen u ook dit jaar weer uw
voeten goed te verzorgen.

Vanaf half november tot eind december heeft er een
enquête plaatsgevonden. Niet iedereen heeft de
gelegenheid gehad om het formulier in te vullen, maar
we hebben 91 formulieren ingevuld terug gekregen.
Iedere nieuwsbrief zal ik trachten om een item uit de
enquête door te nemen.
De meeste formulieren
zijn ingevuld door mensen
die tussen de 4 en 8
weken onze praktijk
bezoeken, 84% (dit was vraag 1)

Komend jaar zijn er weer tal van activiteiten binnen
en buiten de praktijk.
Binnen de praktijk gaan we proberen aan de
verbeterpunten te werken, die voor ons uit de
enquête naar voren kwamen. Verderop leest u
meer daarover.
Landelijk gezien wordt dit een jaar waarin voor de
pedicure een nieuwe stap gemaakt wordt. Naast de
gewone pedicure (niveau 3) ontstaat er een nieuwe
naam en dat is medisch pedicure (niveau 4).
Op opleidingsniveau een belangrijke stap. Nu wordt
doorstroom van niveau 3 naar 4 en uiteindelijk naar
5 (podotherapeut) mogelijk.
Afgelopen jaar is in een pilot een groep mensen
opgeleid tot medisch pedicure.
Zij krijgen 11 januari hun diploma uitgereikt.
Een spannend jaar dus voor onze beroepsgroep.
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Soms stonden er opmerkingen bij de vragen en ook
die ga ik stap voor stap door nemen.
Uit de enquête kwam een aantal malen de opmerking
dat de prijzen erg hoog zijn. Maar ja wat is nu hoog?
Om u een beeld te geven hoe een tarief is opgebouwd
geef ik hier aan wat er allemaal van betaald moet
worden .
Als eerste gaat er 19 % aan BTW af, bijna 1/5e deel
dus.
Dan moet er het uurloon af van de medewerker. Ik
weet niet of u in loondienst bent, maar kijk eens naar
uw bruto uurloon en dan zult u begrijpen dat dit het
grootste deel van ons tarief is. Ook moet er
vakantietoeslag, vakantiedagen en verzekeringen voor
personeel betaald worden.
We werken graag met goede materialen en dat moet
er natuurlijk ook van betaald worden. Watjes,

vloeistoffen, handschoenen, steriele mesjes,
schorten, tissues, keukenrol en crèmes zijn een
aantal van de materialen die we gebruiken.
Maar ook de tangen, de motoren en de freesjes
moeten goed zijn, dus vraagt dat onderhoud en
tijdige vernieuwing.
Dan heb ik het nog niet gehad over de huur, het
water, de elektriciteit, de verwarming, de
verzekeringen, de was, de bedrijfskleding, de
telefoon, de computer en het internet.
Verder moeten we ons zelf steeds up to date houden
dus scholing en vakbladen moeten er ook zijn.
Al met al moet er steeds een heleboel betaald en
geïnvesteerd worden om uw voeten met zorg en
kwaliteit te kunnen behandelen.
Gezien alle kosten die kwaliteit met zich mee brengt
is het tarief niet te hoog.
Ik zie uit de uitslag van de enquêtes dat u de kwaliteit
waardeert. 97% van de mensen is tevreden over de
behandeling en 3 % zegt soms tevreden te zijn. (dit
was vraag 2)

Vergoedingen zorgverzekering
Al eerder is de naam medisch pedicure genoemd,
maar hoe zit dat nu met de vergoeding voor
behandeling van diabetici en reumapatiënten?
De medisch pedicure kan meer en mag meer dat de
gewone pedicure. Zo vallen voetverzorging bij
diabetici en bij reumapatiënten straks onder het
vakgebied van de medisch pedicure. Omdat er nu
nog niet voldoende mensen zijn die dat diploma
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medisch pedicure hebben, blijven er nog heel veel
pedicures werken met de aantekening
voetverzorging bij diabetici en voetverzorging bij
reumapatiënten. Deze pedicures worden pedicure
plus genoemd. Zowel een behandeling bij de
medisch pedicure als bij de pedicure plus wordt in
vergoed door zorgverzekeraars. Mits de
vergoeding in uw aanvullend pakket zit uiteraard.

Schimmelnageldiagnose
Afgelopen oktober ben ik weer op
herhalingscursus geweest om
stukjes nagel en/of huid in te mogen
sturen naar het Leids Cytologisch
en Pathologisch Laboratorium(LCPL).
Dit laboratorium onderzoekt of een nagel of huid
aangetast is door een schimmel. Is de uitslag
positief dan kunnen we een care-programma
starten om de aangedane nagel of huid te
behandelen. Is er geen schimmel geconstateerd
dan kunt u met de uitslag naar de arts voor verder
onderzoek.
Het onderzoek in het laboratorium blijft binnen het
pakket van de zorgverzekering. Zo’n onderzoek
kost overigens ongeveer € 55,00.
Wat niet binnen dat pakket valt is het tarief dat wij
moeten berekenen. Wij nemen een stukje nagel of
huid af, maken daarbij een foto en sturen het
geheel met een aantal ingevulde formulieren naar
het laboratorium. De prijs voor deze handelingen is
€ 17,50 en wordt dus niet vergoed.
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Aanbiedingen
Stagiaires
Jennifer loopt stage op de woensdag. Eind januari
doet zij praktijkexamen.
Rianne loopt stage maandag en de woensdag. Ook zij
doet eind januari praktijkexamen.
Cleo loopt stage op de donderdag en de vrijdag. Op de
woensdag komt Cleo vanaf 1 februari werken. Ze doet
in April praktijkexamen. In september wil ze dan stage
gaan lopen voor de opleiding medisch pedicure.
Madeleine loopt stage op de maandagavond. Zij doet
eind januari praktijkexamen en komt daarna op de
maandagavond werken.
Anne loopt stage op de maandagavond en doet ook
eind januari praktijkexamen.
Yvonne loopt stage op de maandag overdag en doet
eind januari praktijkexamen.

Personeel
Elize stopt helaas per 1 februari.
Cleo gaat zoals u al eerder heeft gelezen op de
woensdagen werken als leerling-pedicure.
Rebecca heeft samen met Tineke de opleiding
praktijkopleider met succes afgerond en gaat zich
meer bezig houden met het begeleiden van de
stagiaires.
Nanda is per 4 december in dienst gekomen als
receptioniste op de dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag.

Voor alle aanbiedingen geldt dat u vooraf een
afspraak hiervoor moet maken.
De enige uitzondering is de aanbieding van januari
die kan tijdens de voetbehandeling,
Januari paraffinepakking handen 10% korting .
Februari voetpakking 15 % korting
Maart VIP 1 15% korting .

April handscrub 10% korting
Mei voetmassage 15% korting
Juni nagels lakken 10% korting
De normale prijzen staan op de prijslijst

Tarieven
Zoals in oktober al aangekondigd was, zijn de
tarieven aangepast. Nog geen BTW verhoging, maar
wel een aanpassing van de tarieven i.v.m. gestegen
kosten.

