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Zomer 2016
Deze zomer staat vol met sportevenementen. Heel
leuk en vooral ook gezond om een sport te
beoefenen. Maar de voeten worden daarbij nogal
eens vergeten en die
moeten meestal toch zorgen
dat je goed kunt sporten.
Later in deze nieuwsbrief
leest u over onze nieuwe
opleiding Medisch Pedicure
Sport, een nieuwe
specialisatie voor de
Medisch Pedicure. Dankzij
dit diploma kunnen we ons nu registreren in het
SCAS. (Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg) De aanvraag is ingediend
en binnenkort kunt u ons daar op de site
terugvinden.
Uiteraard gaan we ook samenwerken met
sportpodotherapeuten en sportfysiotherapeuten in
de buurt.
Nu gaan we nog maar even
genieten van de Olympische
spelen in de hoop dat onze
sporters veel medailles mee naar
huis brengen.
Fijne zomer nog.
Tineke de Beer

Voetverzorging Tineke de Beer
Colijnpark 170 3437 JK Nieuwegein. 030-6038816
KvK 30065593 ProVoet nr: 007403 KRP nr: 1809
Email: info@voetenbeer.nl website: www.voetenbeer.nl
Praktijk AGB code: 9601810 AGB code: 96 001802
Voetverzorging Tineke de Beer

Medisch Pedicure Sport
Afgelopen juni zijn Chantal, Amanda
en Tineke geslaagd voor de
opleiding Medisch Pedicure Sport.
Zij kunnen nu sporters beter
behandelen en advies geven over
verschillende blessures die
gerelateerd zijn aan de sport. Daarbij hebben zij veel
informatie gekregen over verschillende brases en
manieren van tapen, dit kan de sporter ondersteunen
in zijn beweging.
Ook kunnen ze u informeren over
de juiste sportschoenen. Aan de
hand van de stand van uw voet of
de voetklachten die u heeft
kunnen zij u een passend advies
geven.
Wij zullen in de toekomst ook onze kennis gaan
promoten bij verschillende sportvereningen in
Nieuwegein. Dus wie weet ziet u onze folder daar ter
zijne tijd ook liggen.
Heeft u vragen/problemen of kent u iemand die last
heeft van een blessure, maak dan een afspraak of stel
uw vraag.

Computer programma
Het programma werkt al steeds meer naar onze zin.
We lopen nog wel tegen een aantal
aandachtspunten aan waar de ontwerpers mee bezig
zijn. Hierdoor kan het soms nog wat lang duren
voordat u uw factuur heeft gekregen. Excuses
daarvoor.
InsolePlus
Begin juni is Dorien Roest van het bedrijf InsolePlus
een middag bij ons in de salon geweest. Zij is
podologe en maakt voor ons de ondersteunende
zolen en teenslippers met een op maat gemaakt
voetbed. Die middag werd gretig gebruik gemaakt
van haar expertise en een nieuwe datum staat weer
gepland voor haar. Namelijk woensdagmiddag 5
oktober van 13.00 tot 16.00 uur.
Kijkt u eens op haar website, daar staan enkele
voorbeelden van zolen en slippers die zij maakt.
www.insoleplus.nl
Als u een afspraak wilt maken dat horen we dit
graag.
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Pedicurecongres; de kindervoet
In september is er weer een congres voor de
pedicure, dit jaar staat de kindervoet centraal.
Omdat we steeds meer kinderen in de praktijk
krijgen met onder andere wratjes of ingroeiende
teennagels is het voor ons van belang om goed te
weten hoe we deze kleine voeten moeten
behandelen. Juist voor deze kleintjes is het fijn om
zonder pijn te kunnen lopen en geen nare ervaring
aan de pedicure over te houden.

VacuMedical
Amanda, Tineke en Charlotte zijn in mei naar een
scholing geweest van VacuMedical. De cliënten die zij
behandelen hebben last van onder andere rusteloze
benen, etalage benen maar ook van een muisarm of
tennisarm. De behandeling die zij toepassen is een
vacuümtherapie en in sommige gevallen
gecombineerd met fysiotherapie.
Wij kunnen u nu adviseren of u in aanmerking kunt
komen voor een behandeling en of dit een positief
effect kan hebben voor u. Kijkt u eens in de
wachtruimte naar de folders van VacuMedical of op de
website www.vacumedical.nl.

WIFI
U kunt gratis WIFI bij ons gebruiken.
Het netwerk is VTBR gasten. U hoeft niet in te
loggen, na sluitingstijd is het netwerk
gesloten.

Aanbiedingen tot en met december 2016:
Juli 2016 t/m augustus 2016
Behandeling: voetmassage nu € 10,00
Artikel: LCN handcréme nu gratis figuurvijl erbij
September 2016 t/m oktober 2016
Behandeling: scrub voor €5,Artikel: 24uurs créme nu € 12.50
November 2016 t/m december 2016
Behandeling: Paraffinepakking of masker voor de
handen tijdens een voetbehandeling € 3,00
Artikel: Akileine wintercréme nu € 11,00

Personeel
Amy is in verwachting van haar tweede kindje! Maar is
helaas genoodzaakt om eerder te stoppen met
werken. Vanaf augustus neemt Charlotte haar
behandelingen zo veel mogelijk over.
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Vakanties:Wij zijn ook in
2016 tussen Kerst en
Nieuwjaar gesloten.
De rest van het jaar zijn
we om beurten op
vakantie.

