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Nieuwjaar
Namens alle medewerkers wil
ik u een goed, gelukkig en
gezond 2013 toewensen.
Wij staan als team klaar om u
in 2013 weer van dienst te
kunnen zijn. In 2012 waren er
nogal wat problemen met
zieke werknemers. Daardoor gebeurde het nogal
eens dat u niet geholpen kon worden door de
medewerker die u verwachtte. Vervelend voor u
maar het kon even niet anders. Ik hoop dat dit in
2013 helemaal opgelost wordt, iedereen weer fit
aan het werk kan en u weer geholpen kunt worden
door de pedicure die u graag wilt.
Het neemt niet weg dat
alle medewerkers
goed werk leveren en
in staat zijn elkaar te
vervangen indien
nodig.
Dit jaar zal er nog wel
iets wijzigen wat betreft
de vergoeding voor voetzorg bij diabetici. Ook voor
ons is nog niet alles duidelijk helaas. Waar mogelijk
kunnen we u wel advies en/ of inlichtingen geven
daarover.
In een ander stukje in deze nieuwsbrief zal ik
proberen uit te leggen hoe het er nu voorstaat.
Tineke de Beer
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Voetverzorging en vergoedingen
Er zijn nogal wat mensen die een vergoeding krijgen
voor voetzorg.
Daar zijn verschillende redenen voor. Het is mogelijk
dat een arts op medische indicatie een pedicure
behandeling nodig acht. Dan zijn er zorgverzekeraars
die een machtiging afgeven en een vergoeding tot een
bepaald maximum per jaar geven. Dit wordt betaald uit
de aanvullende verzekering.
Ook kan iemand met reuma een vergoeding
ontvangen voor voetzorg tot een bepaald maximum
per jaar en eveneens uit de aanvullende verzekering.
Deze vergoedingen verschillen dus per verzekering.
Kijk uw polis er op na.
Voor voetzorg bij personen met diabetes zijn er weer
andere regels.
Heeft iemand diabetes en daarbij een risicoprofiel van
0 (Simms klasse0) dan loopt hij of zij net zoveel risico
als iemand zonder diabetes en wordt
de vergoeding betaald uit het
aanvullende fonds zoals bij reuma of
medische indicatie.
Heeft een persoon nu een
risicoprofiel van 1 of hoger
(Simmsklasse 1/2/3) dan worden er
andere regels toegepast. De vergoeding vindt dan
plaats vanuit de basisverzekering. Er zijn regio’s waar
dat niet rechtstreeks vanuit de verzekering naar de
pedicure wordt vergoed. Dit gaat dan via een
zorggroep. In Utrecht is zo’n zorggroep die dat op deze
manier doet. Coöperatie Stadsmaatschap u.a. heet
deze zorggroep. Zij contracteren de pedicures en zij
bepalen het aantal behandelingen en het tarief.

Inmiddels zijn er in Nederland 5 zorggroepen zover.
De overige tientallen zorgroepen moeten nog de
pedicures en podotherapeuten
benaderen. In sommige regio’s
moeten nog zorggroepen
opgericht worden.
In Nieuwegein is het zo dat de
huisartsen aangesloten zijn bij
Preventzorg. Deze zorggroep is
al in contact met ons en in
februari hebben we een volgend
overleg.
Uiteindelijk is het volgens de politiek de bedoeling
dat in heel Nederland via de zorggroepen
vergoedingen voor voetzorg bij personen met
diabetes betaald gaan worden.
Wij hebben nu te horen gekregen dat we, als er geen
zorggroep is, we nog steeds de factuur door onze
cliënt mogen laten betalen. Deze kan dan de
rekening insturen en ontvangt zo de vergoeding.
Maar inmiddels is voor ons duidelijk geworden dat
niet iedere verzekering dat zo wil.
VGZ en alle aanverwante zorgverzekeraars willen
waarschijnlijk dat we wel rechtstreeks bij hen gaan
declareren. Ik heb daarvoor een aanvraag ingediend,
maar nog niets vernomen.
Voor u en ons is deze hele situatie lastig en
rommelig. We doen ons uiterste best om u goed
mogelijk te blijven informeren..
Op de volgende pagina nog even de belangrijkste
punten op een rijtje.
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Samengevat voor personen met diabetes met een
Simmsklasse 1 of hoger:
 Heeft u uw huisarts in Utrecht en is deze
aangesloten bij de Stadsmaatschap dan
hoeft u bij ons niet af te rekenen. U krijgt
zelf van de stadsmaatschap een brief
hierover.
 Heeft u een verzekering bij Achmea en
alle aanverwante verzekeringen
waaronder AGIS dan dient u gewoon af te
rekenen en vergoedt de verzekering aan
U.
 Heeft u een verzekering bij VGZ en
aanverwante verzekeringen dan hoop ik in
januari meer nieuws voor u te hebben.
 Voor iedere andere verzekering geldt
vooralsnog dat u zelf afrekent en zelf
declareert.
Heeft u als persoon met diabetes een risicoprofiel
van 0 (simmsklasse 0) dan is dit allemaal niet van
toepassing. Uw vergoeding komt dan eventueel uit
uw aanvullende verzekering.
Wel mogen we u dan
feliciteren, want u
mankeert dan niets aan
uw voeten wat gevaar
voor uw gezondheid
kan betekenen.
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Enquete
De vraag uit de enquete wat het aanbod
jaarabonnement of 10 behandelingenkaart is, kan ik
niet beantwoorden. Omdat maar zo weinig mensen
daar belangstelling voor hadden heb ik besloten dit
ook niet verder uit te werken. Een jaarabonnement en
of 10 behandelingenkaart komt er
dus niet.
Ook was er een vraag over een
koffieautomaat in de wachtruimte.
Uiteraard hebben we daar wel eens
over nagedacht. De clienten die
hier vanaf het begin komen
herinneren zich misschien nog dat er altijd een
thermoskan met koffie en met heet water voor thee
klaar stond. Dat hebben we afgeschaft omdat we de
meeste koffie door de gootsteen konden gooien. Dat is
toch zonde. Als u nu wat langer moet wachten dan
kunt u een kopje koffie of thee krijgen, geen probleem.
Wat niet kan en mag i.v.m .de hygiene, is de koffie of
thee meenemen naar de behandelruimte. U zult het
dus in de wachtruimte moeten opdrinken.

Tarieven
Per 1 januari heeft weer de jaarlijkse prijsaanpassing
plaats gevonden. Een actuele prijslijst staat op de
balie en op de website.
Personeel
Er zijn geen wijzigingen in het personeelsbestand.
Stagiaires
Mandy Uray is gestopt met haar opleiding en loopt
dus geen stage meer
Vakanties.
In 2013 zijn we gesloten van:
15 maart bijscholing
1 april Pasen
9 en 10 mei Hemelvaartdag
22 juli tot 12 augustus
zomervakantie

