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Voorjaar
Eindelijk wordt het lente. Zelfs de bloembollen zijn
erg laat dit jaar.
Maar wat ziet dat er dan gezellig uit, al die kleurtjes
weer. Daar wordt je gelijk weer
vrolijk van.
Waar wij vrolijk van worden is dat
de resultaten met de nieuwe
PACT® methode zo mooi zijn.
We zijn daar nu een klein jaar
mee aan het werk en we zien
regelmatig zeer mooie uitgroei
van, voorheen erg aangetaste schimmelnagels.
Fijn voor de cliënt en uiteraard ook voor ons.
Verderop in deze nieuwsbrief zal ik er iets meer
over vertellen.
Deze periode is altijd een erg drukke periode met
veel bijscholingen, congressen en beurzen. We
hebben met zijn allen weer veel gevolgd en zelfs
ook gedemonstreerd aan ander pedicures hoe wij
hier werken. Van al deze ervaringen leren we veel
en kunnen we dan weer gebruiken om de
behandelingen nog beter uit te voeren.
Ook zijn er veel feestdagen in deze periode. Pasen
is al geweest, straks is het Koninginnedag
(koningsdag) dan Hemelvaartsdag en Pinksteren.
Dagen waarop we uiteraard gesloten zijn en de
afspraken naar andere momenten moeten
verplaatsen. Daardoor is het soms wat lastiger een
afspraak te plannen, maar we doen onze uiterste
best om toch iedereen van dienst te zijn. Ik wens u
een fijn voorjaar toe.
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Podopostpraktijkdag
Op 15 maart hebben Chantal, Amy, Amanda en Hind
tijdens de Podopostpraktijkdag aan andere pedicures
laten zien hoe wij hier een behandeling doen.
Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd door ons
vakblad Podopost in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs in Utrecht. Ongeveer 800 pedicures komen
daar naar toe. Het programma is zo opgebouwd dat er
een aantal plenaire lezingen zijn in de grote
theaterzaal. Daarna kunnen pedicures kiezen uit 20
verschillende lezingen/sessies die in het hele gebouw
worden verzorgd. Ze kunnen op zo’n dag maximaal 3
lezingen/sessies volgen. Wij hadden bedacht dat een
praktijksessie met veel soorten frezen wel eens leuk
zou kunnen zijn voor de beginnende pedicure die nog
veel wil leren. Maar wat schetste onze verbazing er
waren voor onze sessie al heel snel bijna 200
inschrijvingen. We hebben die dag 3 sessies verzorgd.

Eerst heb ik een stukje
theorie gepresenteerd over het gebruik van frezen.
Daarna konden de dames aan het werk op 4
behandelunits die waren neergezet door onze
leverancier van behandelstoelen. De dames hebben
het heel goed gedaan en hebben zich verbaasd over
de vragen van de vaak al zeer geroutineerde
pedicures die kwamen kijken. Wij werken hier veelal
met de nieuwste frezen en technieken. Veel pedicures

zijn daarvan blijkbaar niet op de hoogte en kwamen
dus massaal op onze sessie af. Ik ben supertrots op
mijn medewerkers die als “jonkies” in het vak de
ouderen nog veel konden laten zien. U kunt foto’s
van hun acties zien in ons vakblad dat in de
wachtruimte ligt, maar ook op de website
www.podopost.nl op de eerste pagina van deze site
staat Podopostpraktijkdag en daaronder staan de
foto’s.

Voetverzorging en vergoedingen
De vergoeding voor behandelingen bij clienten met
diabetes lijkt nu wat beter te gaan lopen. Nog steeds
is het zo dat de client hier afrekent en dan zelf de
factuur naar de zorgverzekeraar stuurt. Deze betaalt
dan, indien van toepassing ,het geld terug aan de
client. De eerstvolgende wijziging verwachten we
rond 1 januari 2015.
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PACT® methode
Onze nieuwe behandeling van schimmelnagels laat
nu na een aantal maanden eindelijk de verwachte
resultaten zien. We zijn daar zeer blij mee
uiteraard.
Hierbij voeg ik twee foto’s om te laten zien wat er
met de behandelde nagels is gebeurd.
Er is een folder over deze methode beschikbaar en
die staat in de wachtruimte. Ook is deze folder te
downloaden van onze website.

januari 2013

april 2013

Laserbehandeling
In februari hebben we ook
schimmelnagels behandeld
met Laser. Dat is een nieuwe
techniek die ook
schimmeldodend is en
waarvan we nu nog even
afwachten wat de resultaten
zullen zijn. Een nagel groeit gemiddeld 1 a 1 ½ mm
per maand dus we moeten nog even geduld
hebben voor we resultaat gaan zien.
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Personeel
Rebecca gaat langzamerhand weer terugkomen,
gelukkig. U kunt haar nu nog af en toe tegenkomen
aan de receptie voor 1 à 2 uur per week. Maar ze heeft
al aangegeven dat ze ook graag weer wil gaan
behandelen.
Amy gaat op 7 juni 2013 trouwen. We hopen voor haar
en haar a.s. man op een stralende dag.
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Hillary is in verwachting van haar 2 kindje. In
september wordt het verwacht en Hillary blijft voor
zover het haar lukt werken tot begin juli. Ze is wel
steeds misselijk, maar ze probeert toch iedere keer wel
te werken.
Amanda heeft haar diploma medisch pedicure
behaald. Geweldig weer een medisch pedicure erbij.
Samen met Chantal heeft ze de training voor de
cryopen behandeling gevolgd.
Hind gaat op de beurs op 20 en 21 april,in de stand bij
de leverancier, andere pedicures informeren over de
PACT® methode. Erg spannend voor haar.
Chantal en Tineke gaan samen een lezing houden op
de beurs. Deze lezing gaat weer over de praktijk.
Chantal demonstreert en Tineke legt uit.
Tineke gaat tijdens de beurs
ook nog twee lezingen
verzorgen over de PACT®
methode.
Hind, Chantal, Amanda en ik
hebben in Leiden bij het LCPL
(laboratorium) de training
schimmelnageldiagnostiek
gedaan.

Stagiaires
Diana in opleiding voor pedicure, is er soms op
woensdag en soms op donderdag. Begin juni doet ze
haar laatste examen.
Mandy in opleiding voor pedicure, is er soms op
dinsdag en soms op donderdag. Zij doet ook in juni
haar laatste examen.
Wij wensen beiden veel succes toe met de examens.
Aanbiedingen
Mei t/m Juli gellak van € 30,- nu maar € 20,- euro.
Juni en Juli nagels lakken nu voor € 9,Gellak is een lak die onder een lamp wordt
uitgehard.
Daardoor kunt u gelijk in uw schoenen en blijft de lak
weken glanzen.
Nagels lakken indien u de nagels gewoon wilt laten
lakken wordt u verzocht om zelf een kleurtje mee te
nemen of er hier een te kopen. Ook is het beter om
dan slippers mee te nemen zodat de lak goed kan
uitharden.

Vakanties.
In 2013 zijn we gesloten op de
volgende data:
30 april koninginnedag
9 en 10 mei Hemelvaartdag
22 juli tot 12 augustus
zomervakantie

