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Vakantie

Medisch pedicure

Bereikbaarheid

De vakanties staan weer voor de deur. Veel van u
gaan de komende periode op reis. Sommigen zijn
al geweest en anderen hebben besloten om lekker
thuis te blijven.
Zo is dat ook bij ons personeel. Komende periode
heeft dit mogelijk gevolgen voor de bereikbaarheid
en voor de mogelijkheden om afspraken te
plannen.
Later in de nieuwsbrief leest u meer daarover.
Ik wens u namens alle medewerkers een fijne
zomer toe en een goede reis indien u op pad gaat.

Van ProVoet onze branche organisatie heb ik bericht
gekregen dat ik recht heb op het medisch pedicure
diploma. Binnenkort zal ik dat ontvangen.
Een medisch pedicure richt zich meer op cliënten met
risico’s zoals diabetes, reuma en andere ziekten. Ook
kan een medisch pedicure allerlei technieken
toepassen zoals bv. beugeltechnieken, ortheses en
nagelreparaties.
Een medisch pedicure heeft ook alle
ondernemerscompetenties en kan een bedrijf met
personeel runnen.
Al met al zaken die ik altijd al kon en deed, maar nu
bekroond worden met een officieel diploma.

We hebben per 1 juni geen vaste receptioniste meer.
De pedicures gaan nu zelf om de beurt aan de balie
werken.
Tijdens de zomerperiode zijn we niet alle dagen
bereikbaar ivm de vakanties. Spreekt u gerust het
antwoordapparaat in dan bellen we u zo spoedig
mogelijk terug.

Tineke de Beer

Richtlijnen
Er zijn in Nederland nu 47 medisch pedicures.
De zorgverzekeringen zijn daar blij mee, want nu wordt
voor hen duidelijker wat een pedicure of medisch
pedicure doet. De medisch pedicure gaat werken
volgens richtlijnen die vastgelegd worden door de
branche. De scholing daarvoor heb ik inmiddels
gevolgd. Het uitvoeren van de richtlijnen gaat komende
maanden gebeuren. Indien deze richtlijnen op u van
toepassing zijn, krijgt u daar bericht over.
Zolang er nog niet voldoende medisch pedicures zijn
blijven er ook pedicures werkzaam met de aantekening
voor voetverzorging bij diabetici en/of reumapatiënten.
Dit wordt dan pedicure plus genoemd. Ook zij gaan
werken volgens de richtlijnen.

Voetverzorging Tineke de Beer
Colijnpark 170 3437 JK Nieuwegein.
030-6038816
Email: info@voetenbeer.nl
website: www.voetenbeer.nl

Nieuwe producten
U kunt zonder afspraak te maken een scrub bij de
behandeling laten doen voor € 5,00. Dat blijven we
aanbieden maar voor de zomer hebben we een paar
nieuwe scrubs. We hebben al vanaf 15 april
cucumber en tropical fruitscrub in het pakket.
Deze 2 zijn heerlijk verfrissend en voor de zomer
heel geschikt.
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Personeel

Stagiaires

Op 17 april zijn we met zijn allen een middag en
avond op stap geweest om de fooienpot te legen.
We hebben gezellig met elkaar gegeten en daarna
hebben we een chocolade workshop gehad. In
Delft is een chocolaterie waar je leert bonbons en
chocolaatjes te maken. Het was reuze gezellig en
we gingen naar huis met een tas vol zelfgemaakte
bonbons en chocolaatjes. Ze vertelden erbij dat
chocolade buiten de koelkast lang houdbaar is,
maar bij niemand is dat gelukt!!
Madeleine is gestopt met werken bij ons. Ze is met
haar gezin verhuisd naar Dordrecht en gaat daar
een eigen praktijk opbouwen.
Sylvia werkt nu op de maandag overdag + ‘s
avonds en op de donderdag.
Yvonne werkt nu op de maandagmiddag en avond
en de dinsdag.
Rebecca gaat op de dinsdag en de donderdag
werken. Ze werkt dan ook ’s avonds.
Anne heeft hier eerder stage gelopen en werkt per
1 juni 3 dagen per week, op de dinsdag, de
woensdag en de vrijdag.
Sophie komt na haar stage eind juli werken als
oproepkracht. Vooral op de woensdagen, maar dit
kan soms ook op andere dagen.
Suzanne is per 23 juni gestopt met haar werk als
receptioniste. Ze gaat vanaf augustus studeren in
Amerika.

Jennifer heeft de stage afgerond en werkt nu elders in
een salon voor schoonheidsbehandelingen en
pedicure.
Rianne heeft de stage afgerond en werkt nu in haar
eigen salon.
Cleo heeft haar diploma behaald. Ze rondt deze stage
af en gaat vanaf september stage lopen voor haar
diploma medisch pedicure.
Desiree is gestopt met haar stage.
Anita heeft haar stage afgerond.
Antoinette is gestopt met haar stage.
Sophie loopt stage op de woensdag.
Amy komt vanaf de laatste week van augustus stage
lopen op de donderdag.
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Aanbiedingen
Voor alle aanbiedingen geldt dat u vooraf een afspraak
hiervoor moet maken, behalve voor de aanbieding van
december
Juli nailart 10 % korting

Augustus Spa koffie of thee behandeling 15 %
korting.
September voetmasker 10% korting
Oktober paraffinehandmasker tijdens de
voetbehandeling 15 % korting
November hotstonemassage 15 % korting
December koffie of thee scrub 50% korting
De normale prijzen staan op de prijslijst.

Enquête
Vanaf half november tot eind december heeft er een
enquête plaatsgevonden.
In 3 delen krijgt u de uitslag te lezen. Dit is deel 3:
Wat betreft de aanwezigheid van stagiaires bij een
behandeling hebben we uit uw antwoorden begrepen
dat ze lang niet altijd vragen of ze bij de behandeling
aanwezig mogen zijn. Ook wordt er niet altijd
gevraagd of u er bezwaar tegen heeft dat ze een
deel van de behandeling doen.
Voor ons een reden om dat weer duidelijk te maken
naar de stagiaires. We hebben huisregels voor
iedere stagiaire en daarin is dat natuurlijk nu
opgenomen. Verder moeten de pedicures waar ze
mee meelopen, er op letten dat dit gedaan wordt.
Heeft u hier toch nog opmerkingen over dan willen
we dat heel graag horen. Alleen dan kunnen we de
werkwijzen aanpassen en verbeteren.

