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Nieuwjaar.
Allereerst wil ik u namens alle medewerkers een
fijn en gezond 2011 toewensen.
Wij hopen dat we aan de gezondheid kunnen
bijdragen door uw voeten
weer goed te verzorgen.

Voor een aantal mensen
verandert er iets in de vergoeding van de
zorgverzekering. Verderop leest u daar meer over.
Afgelopen jaar is er echt veel gebeurd. Via deze
nieuwsbrief probeer ik u op de hoogte te houden.
Ik wens u veel leesplezier.

Tineke de Beer

Zorgverzekering
Eenduidigheid bij de zorgverzekering is er helaas
nog niet voor wat betreft de vergoeding voor
mensen met diabetes of reuma. Voor zover nu
bekend is, wordt per 1 januari 2011 de vergoeding
voor behandeling bij diabetescliënten door
sommige zorgverzekering opgenomen in de
basisverzekering. Bij andere zorgverzekeringen
blijft het zoals vanouds. Erg lastig voor u en ons.
Een advies: leest u alstublieft goed de polis door
die u deze dagen krijgt toegestuurd. Als u voor
vergoeding in aanmerking komt, is het nodig dat wij
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uw zorgpas moeten controleren. Neemt u deze
alstublieft mee als u komt voor een behandeling.
AGIS zorgverzekering heeft de vergoeding voor
cliënten met diabetes type 2 en een Simms klasse 1,2
of 3 opgenomen het basispakket. Die Simms klasse
kan alleen maar bepaald worden door de screening te
laten doen bij de uitgebreide behandeling. U komt in
klasse 1,2 of 3 als er sprake is van bijvoorbeeld
verminderd gevoel of slechtere doorbloeding. Naast
het feit dat er een Simms klasse bepaald moet zijn,
heeft de verzekering bepaald, dat u voor vergoeding
vanuit de basisverzekering in aanmerking komt, als er
ook nog nagel- en/of huidaandoeningen zijn. Als u
komt om alleen de nagels te laten knippen wordt het
niet vanuit de basis vergoedt. Wel kunt u dan een
vergoeding krijgen vanuit de
aanvullende verzekering, mits u die
heeft afgesloten.
Al met al best ingewikkeld voor ons
allemaal. Heeft u vragen stel ze dan
gerust, dan zullen we trachten u
duidelijkheid te geven.

Radio
Het is al weer een tijdje geleden, maar in juli, op de
eerste maandagmorgen van onze vakantie, ben ik te
gast geweest in het radio “Wekker- Wakker”van
omroep Max op radio 5.
Ik heb daar wat informatie gegeven over risico cliënten
en eeltvorming. Henk Mouwe was de presentator en
wij hebben samen gezellig gepraat over deze dingen.
Het was een leuke ervaring.

Boek
Op 6 november heb ik mijn
boek overhandigd gekregen
op de vakbeurs. Ik zelf vind
het een mooie uitgave met
veel kleurrijke foto’s. Nu
nog afwachten of de
collega’s het ook nuttig
vinden. Wilt u het inzien
dan kan dat. Als u even bij
de balie vraagt zal degene die daar zit u het boek
laten zien.

Bij- en nascholingen
Om in het kwaliteitsregister pedicures (KRP) te
mogen blijven zijn we verplicht om scholing te volgen
waar we punten voor krijgen. Afgelopen jaar hebben
we allemaal veel tijd aan de scholingen
gespendeerd. We hebben inmiddels bijna allemaal
de punten die nodig zijn om de volgende periode van
3 jaar in het register te blijven. We zijn naar cursus
medical taping geweest. Sommigen zijn naar
congressen geweest. En op het bedrijf zelf heb ik de
codetraining en de workshop richtlijnen gegeven.
Volgend jaar maart gaan we nog gezamenlijk naar
een praktijkdag.
Het kwaliteitsregister pedicures (KRP) is een
waarborg voor de client en zorgverzekeraars dat we
volgens de laatste eisen en met de nieuwste kennis
behandelingen uitvoeren.
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Behandelingen

Garantieregeling

Vakanties

Medical taping is een manier om u te helpen bij
klachten aan uw voeten. Zo kunnen we de pijn bij
bv. hielspoor verlichten en kunnen we een
hamerteen en een hallux valgus iets van stand
veranderen waardoor de pijn verminderd. Wij
plakken een rekkende tape op een bepaalde
manier op de voet en leren u indien gewenst om
dat zelf toe te passen. U kunt dan een rolletje tape
aanschaffen en thuis verder behandelen. Voor
deze behandelingen kunt u een afspraak maken.
Kosten behandeling € 30,00 en een rol tape van 5
meter kost € 21,50.

U heeft altijd recht om te reclameren binnen 1 week.
Wij zullen dan alsnog trachten uw klacht te verhelpen.
Garantie is een éénmalige behandeling en géén
complete behandeling. U dient wel een afspraak te
maken voor een garantie. Let wel als uw klacht al een
aantal jaren bestaat, is het voor ons vaak onmogelijk
om deze binnen 1 behandeling te verhelpen.
Belt u na 1 week dan valt zo’n behandeling niet meer
onder de garantie en zult u daarvoor moeten betalen.

In 2011 zijn we een aantal

Behandeltijd
De tijd die voor een standaard
voetverzorgingsbehandeling staat is
30 minuten inclusief het afspreken
en afrekenen. Bij sommige cliënten
zal dat niet genoeg tijd kunnen zijn.
De keuze is dan: de pedicure doet
wat u belangrijk vindt, of de behandeltijd wordt
langer. Voor een langere behandeling betaalt u ook
een hoger tarief.

Prijswijzigingen
Per 1 januari hebben wij de
prijzen moeten aanpassen.
Een actuele prijslijst is
aanwezig op de balie.
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Stagiaires
Hier vindt u weer informatie over onze stagiaires
Larissa loopt op de maandag stage. Ze heeft
inmiddels haar diploma behaald, maar wil graag wat
meer ervaring opdoen.
Atie volgt haar opleiding bij Amice in Barneveld en is
op de dinsdag in onze praktijk. ze doet w.s in juni het
laatste examen.
Hind volgt haar opleiding bij ROC Leusden. Ze is op
dinsdagmiddag en -avond en op vrijdag bij ons in de
praktijk. Ze volgt de pedicureopleiding en direct daarna
de opleiding tot medisch pedicure. Ze verwacht
1 ½ jaar nodig te hebben om
alles af te ronden.
Hillary volgt haar opleiding bij
Thomas instituut in Utrecht. Ze
is op de donderdag bij ons in de
praktijk. in juni hoopt ze de
opleiding af te ronden.

periodes gesloten.
Heeft u al afspraken gemaakt
voor heel 2011, kijk dan
alstublieft even na of er niet
toevallig een afspraak in die periodes staat. Die
afspraak moeten we dan gaan verzetten.
In 2011 zijn we gesloten van:
22 april t/m 25 april Goede vrijdag en Pasen
2 juni t/m 5 juni Hemelvaartdag
13 juni Pinksteren
25 juli t/m 12 augustus Zomervakantie
26 december t/m 1 januari 2012 Kerstvakantie

Opruiming
Er zijn er veel artikelen in de opruiming. Die artikelen
staan op de balie bij de receptie.

