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Ook al mag het eigenlijk niet meer volgens velen,
wij wensen u allen een goed en gezond 2015 toe.
Het nieuwe jaar is voor ons, maar ook voor velen
van u, heftig
begonnen voor
wat betreft de
voetverzorging.
Met name de
voetverzorging bij
personen met
diabetes vraagt
van ons veel tijd
en inzet. De
zorgverzekering
heeft de regels
voor declareren
veranderd en dat
geeft bij cliënten
maar ook bij
collega’s en andere zorgverleners heel veel
onbegrip en vragen. In het stukje over de
vergoeding zal ik het nogmaals uitleggen.
Dit jaar hebben we ook weer leuke aanbiedingen
bedacht en hopen dat u daar veel gebruik van
maakt. We hebben goed geluisterd naar de
mopperende mannen in de maand december. De
dames konden in die maand gratis de nagels van
de handen laten lakken. Veel mannelijke cliënten
vroegen: “en wij dan?” Nou dat komt hoor! In
Februari hebben we iets voor de mannen bedacht.
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Vergoedingen voetzorg bij diabetes
De vergoedingen zijn
per 1-1-2015 gewijzigd.
De Nederlandse
Zorgautoriteit heeft een
beleidsregel neergelegd
waarin de vergoedingen
voor voetzorg bij diabetes zijn geregeld.
Cliënten die tot nu toe, afhankelijk van de Simm’s
klasse, een vergoeding kregen moeten nu een
zorgprofiel krijgen om in aanmerking te komen voor
vergoeding uit de basisverzekering.
Zorgprofielen
Wie bepaalt dan die zorgprofielen? Dat doet de
praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige bij de
huisarts of in het ziekenhuis.
Dat zorgprofiel kan lopen van 0 t/m 4.
Zorgprofiel 0 geeft geen recht op vergoeding uit de
basisverzekering, eventueel wel uit de aanvullende
verzekering.
Zorgprofiel 1 geeft alleen recht op een maal per jaar
een voetonderzoek uit de basisverzekering.
Ook hiervoor geldt een eventuele vergoeding uit het
aanvullende pakket. Dat kunt u nakijken in de
voorwaarden van uw verzekering. U moet in dit geval
de rekening betalen bij ons en zelf indienen bij uw
verzekering.
Zorgprofiel 2 en hoger geeft wel recht op vergoeding
uit de basisverzekering. U wordt dan eerst
doorverwezen naar een podotherapeut.
Podotherapeut
De zorgverzekeraars hebben besloten om met de
podotherapeut als hoofdaannemer een contract af te

sluiten. Iedereen die een zorgprofiel 2 of hoger krijgt
moet eerst naar een podotherapeut. Deze maakt dan
een behandelplan voor de medisch noodzakelijke
voetzorg. De podotherapeuten moeten dan op hun
beurt weer contracten afsluiten met pedicures die de
voetbehandelingen uitvoeren. De podotherapeut kan
er ook voor kiezen om de behandelingen zelf uit te
voeren. De meeste podotherapeuten hebben daar
geen tijd voor en sluiten contracten af met pedicures.
De cliënt wordt dan met het behandelplan naar de
pedicure doorgestuurd.
Betaling
De cliënt hoeft, in geval van zorgprofiel 2 of hoger,
voor de behandeling vaak alleen nog maar een klein
gedeelte af te rekenen voor de persoonlijke voetzorg.
De medisch noodzakelijke behandelingskosten gaan
wij declareren bij de podotherapeut.
Wij hebben contracten met 4 verschillende
podotherapeuten en alle 4 hanteren ze andere
vergoedingen. Zo kan het
gebeuren het dat de ene
cliënt €8,00 bij moet betalen
en de andere € 10,00.
Het bedrag dat u zelf moet
bij betalen kunt u niet meer
indienen bij de
zorgverzekering.
Zoals u kunt lezen is dit best
een lastige materie en als u nog vragen heeft kunt u
ze uiteraard gewoon aan ons stellen. We doen ons
best om u te antwoorden.
Voor ons is dit veel extra werk, maar voor goede
voetzorg doen we dat graag.
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Schoonheidsbehandelingen
Steeds meer cliënten maken een afspraak voor
een ontspannende behandeling. Een complete
behandeling inclusief epileren van wenkbrauwen
en eventueel harsen van delen van het gelaat duurt
ongeveer 70 minuten en kost nu € 63,-

Personeel
Amy gaat per 1-2-2015 een dag per week werken.
Sylvia is nog steeds ziek. Ze probeert op arbeid
therapeutische basis weer langzaam aan terug te
komen en is nu 1 a 2 uur per week aanwezig.
Laura is per 15-1-2015 gestopt met werken bij ons.

Monteil

Stagiaires
Elvira loopt stage op de dinsdag en de donderdag. Ze
is in september gestart met de basisopleiding pedicure
in Utrecht.
Yvonne is stagiaire voor de opleiding medisch
pedicure. Ze is er op donderdag.

Tijdens de gure
maanden kan
uw huid een
vollere crème
gebruiken.
Hydro Cell 24
uur Total Lifting
Crème geeft
extra hydratatie
en voeding.
Kortingen
Bij kortingen op behandelingen of producten is één
korting per keer mogelijk. Op een afgeprijsd artikel
kan niet nóg een korting worden gegeven.
Facebook
U kunt ons vinden onder de
naam “Voetverzorging
Tineke de Beer”.
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Grabbelmand
Per 1 februari hebben
we een grabbelmand
staan. Iedereen die een
behandeling + een
artikel zonder korting
afrekent mag er een
cadeautje uit pakken.

Vakanties Wij zijn alleen gesloten tijdens de officiele
feestdagen.

Aanbiedingen tot en met september 2015:
Voor alle aanbiedingen van behandelingen geldt dat
u vooraf een afspraak moet boeken, zodat we er tijd
voor kunnen inplannen.
Bij artikelen geldt één korting, dus of de aanbieding
of de puntenkorting.
Februari 2015
MANNENMAAND: iedere mannelijke client mag deze
maand een gratis voetenscrub krijgen na de
behandeling. Wel graag vooraf even boeken, want
we hebben iets meer tijd nodig.
Februari t/m Maart 2015
Behandeling: Voetmasker nu € 10,00 i.p.v. € 23.00.
Artikel:10% korting op gezichtscreme.
April t/m Mei 2015
Behandeling:Uitgebreide gezichtsbehandeling nu
met 20% korting.
Artikel: Het 2e flesje nagellak voor de helft van de
prijs.
Juni t/m Juli 2015
Behandeling: Gellak laten aanbrengen nu met 20%
korting.
Artikel:10% korting op de Akildia,
créme speciaal voor clienten met
diabetes.
Augustus t/m September 2015
Behandeling: Voetmassage nu voor €
10,00 ipv € 15,00.
Artikel:Gratis figuurvijl bij de aanschaf
van een nagellak.

