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Schimmeldiagnose

Na een voorjaar heel hard werken kijken we met
zijn allen toch wel uit naar onze zomervakantie.
Er is nogal wat gebeurd dit voorjaar. Het gedoe
met de zorgverzekeraars heeft mij veel extra tijd
gekost. Sommige personeelsleden besloten weg te
gaan om verschillende redenen. Er waren
stagiaires en personeelsleden die hun diploma
haalden. Ook hebben we van stagiaires afscheid
moeten nemen omdat ze klaar zijn met de
opleiding. Nieuw personeel en stagiaires heb ik dus
weer aan moeten nemen. Ik kan u zeggen dat alles
bij elkaar veel tijd en energie
vraagt.
In de privésfeer is er ook veel
gebeurd. Mijn echtgenoot en
ik zijn voor het eerst opa en
oma geworden van Sjoerd.
Een mooi ventje waar we
echt van genieten. Veel tijd
om op te passen heb ik niet
en dat ga ik dus ook niet
doen. Maar zo af en toe een dagje is wel heel erg
leuk.
In juni is mijn echtgenoot met pensioen gegaan.
Het is nog even wennen aan de zee van tijd die hij
nu heeft, maar dat vult zich vanzelf weer.
De vakantie gaan we gebruiken om even heerlijk te
relaxen, maar ook om thuis de zolder eens op te
ruimen.
Of u op reis gaat of ook lekker thuis blijft, ik wens u
een fijne zomervakantie.

Vele jaren is het al mogelijk om een stukje nagel of
huid in te laten sturen naar een laboratorium. Dat
laboratorium bepaald dan of er een schimmel
aanwezig. Aan de hand van die diagnose is het
mogelijk een behandeling in te zetten. We hebben al
met verschillende laboratoria samengewerkt. Nu is de
samenwerking gezocht met het
laboratorium van het UMC
Radboud te Nijmegen.
Zij kijken met een microscoop of er
een schimmel rechtstreeks te zien is door middel van
een KOH preparaat. Daarnaast wordt het op kweek
gezet en na ca. 3 weken is bekend om welke
schimmelsoort het gaat. Daar kan dan een gerichte
behandeling op gezet worden. De kosten van het
laboratorium worden vergoed door de zorgverzekering,
maar valt wel binnen het eigen risico. Heeft u dat eigen
risico nog niet op gemaakt, dan krijgt u van de
zorgverzekering een rekening.
Om dit onderzoek te kunnen doen is toestemming van
de huisarts nodig. Wij adviseren u om eerst naar de
huisarts te gaan en te vragen om een verwijzing naar
ons voor schimmeldiagnose. De kosten à € 21,00, die
u aan ons betaalt worden niet vergoed.
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Simms classificatie
De zorgverzekeraars hebben nu besloten dat de
Simms klasse bepaald moet worden door de huisarts.
Heeft u diabetes mellitus en bent u bij ons onder
behandeling dan zullen wij u vragen een verwijzing
met Simms klasse bij de huisarts te halen. Dat neemt

niet weg dat wij bij de eerste behandeling, en daarna
een maal per jaar, een uitgebreid onderzoek doen
om te bepalen wat voor ons als medisch pedicure
het risico is aan uw voeten. De uitslag van dat
onderzoek zetten we op papier en geven we aan u
mee bij de volgende behandeling. U kunt het dan
afgeven bij de huisarts. Het blijven controleren van
uw voeten kan bijdragen tot het beperken van
diabetische complicaties. We hebben het beste met
uw voeten voor en willen u graag heel
lang gezond en zonder problemen
laten lopen.
We hebben besloten om het jaarlijkse
uitgebreide onderzoek te plannen in de
maand dat u jarig bent.
Dit uitgebreide onderzoek omvat:
• het testen van het gevoel met
monofilament en stemvork
• het meten van de voettemperatuur
• het controleren van de doorbloeding
• het testen van de beweeglijkheid
• het controleren van de voetmaat
• het controleren van de schoenen
• het maken van een statische en
dynamische afdruk
• het bepalen van de voetstand en controle
op drukpunten
• adviezen voor zelfcontrole en verzorging
Dit uitgebreide onderzoek neemt ca. 30 min. tijd in
beslag en kost € 29,50. Wordt het tegelijk met uw
reguliere voetbehandeling gedaan dan zijn de kosten
voor onderzoek en behandeling € 49,50.
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Behandelingen
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.
Kijkt u ook eens naar de
mooie nieuwe kleuren van
OPI die op de balie staan.

Personeel
In mei zijn we met zijn allen uit eten geweest in de
Middenhof. We hebben op die dag ook afscheid
genomen van Elly en Cleo.
Elly heeft besloten om per 1 juli 2011 te stoppen
met haar werkzaamheden. Ze is dus lekker met
pensioen. Elly geniet er van!
Cleo heeft een andere baan gevonden per 1 juli in
IJsselstein. Ze gaat daar ook als
schoonheidsspecialiste werken. We wensen haar
veel succes in de nieuwe job.
Sylvia heeft op 25 juni haar tweede jaar van de
opleiding voetreflex goed afgesloten. Zowel voor
de theorie als voor het praktijk examen haalde ze
mooie cijfers.
Amy heeft het diploma medisch pedicure behaald.
Hierbij worden geen cijfers meer gegeven. Maar
dat maakt niet uit, het diploma is er!
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Chantal heeft de onderdelen “risicovoet” en
“ondernemen” van het diploma medisch pedicure
behaald. In september hoopt ze de proeve voor het
onderdeel technieken te kunnen doen.
Rebecca heeft het onderdeel
“risicovoet”van het diploma medisch
pedicure behaald. In het voorjaar start
ze met het onderdeel technieken.

Stagiaires
Hind is op 9 juni geslaagd voor haar
basisdiploma pedicure. In september start ze met de
opleiding Medisch Pedicure op het ROC in Leusden.
Ze komt dan weer stage lopen op de dinsdag en de
vrijdag. In de tussentijd komt ze op oproepbasis
werken aan de receptie.
Berrivan is ook op 9 juni geslaagd voor haar
basisdiploma pedicure.
Hillary volgt haar opleiding bij Thomas instituut in
Utrecht. Ze hoopt de eerste week van juli haar diploma
pedicure te behalen. Daarna gaat ze een eigen salon
starten.
Suzik loopt stage vanaf april op de maandag en de
dinsdag. Ze volgt de opleiding in Barneveld bij Amice
en hoopt in februari/maart het laatste examen te doen.
Margot heeft het onderdeel “risicovoet” van het
medisch pedicurediploma behaald. Inhet najaar komt
ze weer stage lopen voor het onderdeel technieken.
Atie heeft het onderdeel ´risicovoet” van het medisch
pedicure diploma behaald en komt ook in het najaar
weer een aantal uren stage lopen voor de technieken.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!!

Aanbiedingen
Juni+Juli
Lakken van teennagels
Augustus+September
Scrub

€ 8,50 ipv € 10,00
€ 5,00 ipv € 6,00

Vakanties.
In 2011 zijn we gesloten van:
25 juli t/m 12 augustus Zomervakantie
26 december t/m 1
januari 2012
Kerstvakantie

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.
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.

