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Nieuwjaar
Namens alle
medewerkers wens ik u
een geweldig spetterend
en vooral gezond 2014
toe.
Wij gaan in ieder geval
ons best doen om uw
voeten weer de nodige
goede zorg te geven.
We zijn weer heerlijk uitgerust na een korte
Kerstvakantie en zijn er weer klaar voor om u te
helpen.
Ook dit jaar komen er weer allerlei ontwikkelingen
op ons pad, waar ik u graag van op de hoogte
breng via deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
kunt u veel lezen over de behandelingen van
schimmelnagels en mijn internationale inbreng
daarin.
Hopelijk komt er in januari, februari
nog wel wat winter. Dat hoort er toch
wel een beetje bij.
Maar durft of kunt u vanwege
gladheid niet komen dan kunt u altijd
’s morgens bellen en de afspraak
annuleren. Wij brengen dat,
uiteraard, dan niet in rekening.
Tineke de Beer
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PACT® behandelingen voor schimmelnagels
In december zijn we met een aantal medewerkers naar
een training voor de PACT behandeling geweest. De
leverancier van deze methode, uit Duitsland, heeft ons
weer helemaal bijgepraat over de ontwikkelingen in
deze methode.
Photodynamisch
e therapie wordt
al heel lang in
de medische
wereld
toegepast en is
nog steeds in
ontwikkeling.
Dat heeft geleid
tot een andere
aanpak in 2014.
We beginnen eerst met een intake gesprek, waarin de
ernst van de nagelinfectie wordt bepaald.
Tijdens de intake wordt met u afgesproken hoe en hoe
lang we gaan behandelen. Ook krijgt u een begroting
van de kosten voorgelegd. In principe kunt u er van uit
gaan dat u minstens 6 maanden behandeld gaat
worden, waarbij in de eerste week 3 maal en daarna
een keer per maand. Voordat een nagel helemaal
gezond is uitgegroeid kan er wel 1 jaar verstreken zijn.
Dat heeft te maken met de ernst van de infectie en met
de periode dat de nagel al besmet is. Als dit al een
aantal jaren het geval is dan groeit een nagel minder
snel en duurt het dus langer.

België en Rome
Voor de PACT® methode geef ik
scholingen in Nederland, zodat
steeds meer pedicures dat kunnen
toepassen. Tenslotte heeft ruim
50% van de Nederlanders een
schimmelinfectie aan de voeten en
dat is toch een groot probleem.
In november ben ik naar België (Harelbeke) geweest
om daar de eerste pedicures te gaan scholen. Heel
leuk om te doen en gelukkig mogelijk in de eigen
taal. Maar er was een cursiste uit Wallonië en die
begreep niets van wat ik vertelde. Ze had haar zoon
meegenomen die wel tweetalig is en die vertaalde
alles voor zijn moeder. Dus af en toe moest ik even
wachten, maar uiteindelijk begreep ze alles. Een
leuke ervaring voor mijzelf.
In december ben ik naar Rome geweest om een
aantal podologen in Italië te
scholen in deze methode.
Daarvoor heb ik mijn les omgezet
naar het Engels. Een vertaler in
Italië heeft het weer omgezet naar
het Italiaans. Ik deed mijn
presentatie in het Engels en zij
konden meelezen in Italiaans. Gelukkig was de tolk
ook aanwezig en die heeft iedere zin die ik sprak
vertaald naar het Italiaans. Een geweldig leuke, maar
wel zeer vermoeiende ervaring. U ziet zo
langzamerhand wordt in heel Europa deze
behandeling gedaan.
In Australië wordt er ook al mee gewerkt. En ook
daar behalen ze mooie resultaten.
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Website
Onze eigen website ondergaat een metamorfose.
In januari is de nieuwe site hoop ik klaar en te
bewonderen. Uiteraard blijft de mogelijkheid om
online een afspraak te boeken aanwezig. Ook is
het mogelijk om via de nieuwe website rechtstreeks
de nieuwsbrief te ontvangen. En als u dat niet meer
wenst kunt u zich, ook via de site, weer afmelden.
Artikelen
Cadeautjes
De cadeautjes voor de feestdagen
waren een groot succes. Uiteraard
kunt u nu ook vragen om een
cadeautje voor iemand te laten
inpakken. Er staan nog wel wat
voorbeelden, maar u kunt zelf
bepalen hoe duur het mag worden en wat u er in
wilt doen.
Zolen
Sinds oktober kunt u bij ons ook terecht voor
steunzolen. Dit zijn geen podotherapeutische
zolen, maar echt steunzolen. Zij corrigeren de voet
niet, maar kunnen wel drukplekken zoals wrat,
likdoorn of hielspoor ontlasten. Vraag aan de
pedicure hoe dat werkt. Zij kan u meer uitleg
geven. De zolen kunnen
vergoed worden mits u
daarvoor verzekerd bent
met een aanvullende
verzekering.
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De zolen moeten uiteraard ook goed schoon gehouden
worden. Daarom is het verstandig om een
schoenreiniger erbij aan te schaffen.
Schoenreiniging
Op de balie staat een standaard met daarin potjes en
zakjes waarin een middel zit om uw schoenen aan de
binnenkant te reinigen. Kijkt u rustig even naar het
filmpje bovenin de standaard.
Ook kunt u het materiaal even zien
en voelen. Vraagt u daarnaar bij de
receptioniste.

Vergoedingen
De vergoeding voor voetzorg bij diabetes blijft lastig.
Kijkt u alstublieft goed in uw polis hoe er gedeclareerd
kan worden.
De verzekerden bij VGZ groep moeten de
behandelingen door ons laten declareren. De
verzekerden bij de Achmeagroep betalen aan ons en
kunnen zelf declareren bij de verzekering.
De verzekerden met een simmsklasse 1 bij CZ, Delta
Lloyd en OHRA, moeten op de rekening vermeld
krijgen of ze wel of niet in staat zijn tot
zelfmanagement. Bent u daartoe niet in staat dan
wordt het vergoed vanuit de basisverzekering. Het
eigen risico is wel van toepassing. Bent u wel in staat
tot zelfmanagement dan wordt het vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. Kijkt u uw eigen polis er dan
op na.

Viva la Donna dag 30 mei 2014
Op 30 mei is onze praktijk alleen
open voor vrouwen die een vorm
van kanker hebben ( hebben
gehad). Viva la Donna is een
stichting die zich inzet voor
vrouwen met kanker en daar verwendagen voor
organiseert. www.vivaladonna.nl
Wij vonden het leuk om daar weer eens aan mee te
doen. Kent u iemand die voor een
verwenbehandeling, handen of voeten, in
aanmerking zou komen, laat die persoon dan contact
opnemen met de praktijk. De verwenbehandelingen
worden alleen die dag op afspraak gedaan.
Personeel
Hillary is vanaf eind november op de dinsdagavond
weer aan het werk.
Januari t/m Maart 2014
Als u dat wenst kunt u een
handscrub laten doen in de
receptie voor of na uw
behandeling. Kosten nu € 4,00
Hiervoor hoeft u niet af te spreken,
maar er moet wel ruimte beschikbaar zijn.
Vakanties.
Wij zijn dit jaar niet gesloten tijdens de
zomervakanties. Wel is het raadzaam om tijdig
afspraken te maken, want de medewerkers gaan
gespreid op vakantie en dan is er niet altijd plaats.

