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Voorjaar

Zorgverzekering

Afgelopen weekend ging de klok een uur vooruit.
Daarnaast was het natuurlijk prachtig zonnig weer.
De dagen zijn opeens weer lekker lang en iedereen
is dan gelijk weer vrolijker.
Wat we ook merken is dat de voeten nu wat extra
verzorging nodig hebben. Ze zijn vaak droog door
de kou van de afgelopen winter. De nagels groeien
opeens weer harder en zijn in het voorjaar altijd
extra lang. Eelt is vaak meer aangegroeid en
eigenlijk merk je dat het weer tijd wordt voor open
schoenen, lekker voor de huid en de nagels.
Veel mensen willen
ook in deze periode
de nagels weer gelakt
hebben. Dat doen we
graag voor u, maar
daar is wel extra tijd
voor nodig. Meldt u bij
het maken van een
afspraak gelijk of u de
nagels gelakt wilt
hebben. Dan boeken
we extra tijd in.
De komende periode
zijn er nogal wat feestdagen. Houdt u rekening met
de dan gewijzigde openingstijden.
Ik wens u een fijn voorjaar.

De vorige nieuwsbrief hebben we u ingelicht over alles
wat anders moet op de factuur van cliënten met
diabetes mellitus. We hebben dat ook steeds keurig
gedaan, maar helaas bleek bij heel veel cliënten dat
ook de controleur van de zorgverzekeraar er aan
moesten wennen. Veel facturen werden niet vergoed.
De melding was dan dat er een Simms klasse vermeld
moest worden.
Die Simms klasse stond er wel, rechts onder de naam
van de cliënt , maar op de een of andere manier werd
dat niet goed gelezen. Nu plaatsen we, op verzoek van
de verzekering, de Simms klasse in het gedeelte waar
ook de behandeling staat. Wilt u alstublieft ook zelf
controleren of er een Simms klasse en het type
diabetes vermeld is. Wellicht gaat het dan de rest van
dit jaar wel goed.
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Bij- en nascholingen
Op 18 maart zijn we met de
medewerkers naar de
Podopost praktijkdag
geweest. Een informatieve
en leerzame dag.
Ongeveer 900 pedicures
waren die dag naar het Beatrix gebouw van de
jaarbeurs gekomen. Er was een plenair programma
gepresenteerd door Inge Diepman. Tijdens dat
gedeelte kwam duidelijk naar voren dat veel pedicures
problemen hadden met de facturen bij
zorgverzekeraars.

Na het plenaire programma waren er 19
verschillende workshops. Deze workshops van 1 uur
werden maximaal 3 maal op die dag gegeven. Er
waren workshops over medische voetproblemen,
over cosmetische voetverzorging en er waren nog
een aantal workshops over ondernemen. Al met al
voor iedere pedicure was er wel iets van zijn/haar
gading te volgen. Iedere pedicure had vooraf 3
voorkeur workshops moeten aangeven en 2 reserve
keuzes. Ik heb zelf ook een workshop verzorgd. Naar
aanleiding van mijn boek (Pedicure
instrumentenwijzer) heb ik 2 maal een
praktijkdemonstratie gegeven.
Dat werd gefilmd en op grote
schermen getoond. Er zaten
e
e
de 1 keer 161 en de 2 keer
130 pedicures in de zaal en die
konden op deze manier dus
mooi meekijken met wat ik
deed. Het is de bedoeling dat
van de opnames een ca.10
minuten durend filmpje
gemaakt wordt. Dat filmpje wordt dan op de
www.podopost.nl getoond.
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Behandelingen

Personeel

Aanbiedingen

Nagels lakken
Als u uw teennagels gelakt
wilt hebben dan verzoeken
wij u het volgende:
• Vooraf een
afspraak daarvoor
maken.
• Eigen kleurlak mee
te nemen, of een
kleur hier
aanschaffen.
• Teenslippers of slippers waarbij de tenen
vrij blijven mee te nemen.

Elly werkt al 8 jaar bij ons aan de receptie. De laatste
jaren is ze er alleen op de maandag.
Ze heeft besloten om per 1 juli 2011 te stoppen met
haar werkzaamheden, jammer maar wel begrijpelijk. In
geval van nood wil ze
nog weleens
bijspringen.

Mei+Juni
Handmasker tijdens voetbehandeling
€ 8,50 ipv € 10,50
Juni+Juli
Lakken van teennagels
€ 8,50 ipv € 10,00
Augustus+September
Scrub
€ 5,00 ipv € 6,00

Vakanties
Stagiaires

Garantieregeling
Heeft U klachten over de behandeling of het
resultaat, dan heeft U 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.
Belt u na 1 week dan valt zo’n behandeling niet
meer onder de garantie en zult u daarvoor moeten
betalen.
Let wel als een klacht al een aantal jaren bestaat,
is het voor ons niet mogelijk om deze binnen
één behandeling te verhelpen. De pedicure maakt
dan met u vervolgafspraken om tot een goed
resultaat te komen.
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Hier vindt u weer informatie over onze stagiaires
Larissa is gestopt met haar stage. Ze heeft inmiddels
haar diploma behaald en is een eigen praktijk
begonnen.
Atie heeft haar diploma inmiddels behaald. Ze is
gestart met de opleiding medisch pedicure en komt
t.z.t. weer stage lopen.
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.

In 2011 zijn we een aantal
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

