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De 4e nieuwsbrief van 2016.
In deze tijd van het jaar zijn we meestal al weer
bezig met terugkijken en zeggen we vaak wat gaat
de tijd toch snel. Ja dat is zo, maar voor ons is
deze tijd vooral erg druk. Veel congressen en
beurzen, open dagen en bijeenkomsten zijn er
gepland in oktober en november. Reuze leerzaam
en gezellig allemaal, maar we hebben wel een
volle agenda. Gelukkig hoeven we niet overal naar
toe. Over het congres over de kindervoet en de
verwendag kunt u meer in deze nieuwsbrief lezen.
De beurs voor pedicures staat in oktober weer voor
de deur. Deze keer is de beurs in AHOY
Rotterdam. Of daar nu nog veel nieuwe dingen te
vinden zijn moeten we maar weer afwachten. Wel
is het vaak een gezellige reünie van allerlei
pedicures uit het hele land. In december zijn er
weinig bijscholingen en congressen meer, maar
dan staat de agenda
al weer aardig vol
gepland met
afspraken in de
praktijk. Iedereen wil
graag weer met de
Kerst op mooie
pijnvrije voeten lopen,
toch?
Maar eerst wens ik u nog een mooi najaar toe met
veel mooie herfstdagen.
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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 braces en
manieren van tapen, dit kan de sporter ondersteunen
in zijn beweging.
Op dit moment is ook de registatie bij
SCAS (Stichting Certificering Actoren
in de Sportgezondheidszorg) voltooid.
U kunt ons nu vinden op
www.scascertificering.nl
Ook zijn we te vinden op
www.sportzorg.nl

Nieuwe producten
Vanaf eind september verkopen wij een heerlijke
voetpakking en handpakking in
een mooie verpakking. Ideaal
voor een verjaardag, Sinterklaas
of als Kerstcadeau. Vraagt u
eens aan Marieke of Charlotte
hoe de behandeling in zijn werk
gaat.

Verwendag KMI homecare
Op woensdag 12 oktober organiseer KMI homecare
een verwendag voor vrouwen die getroffen zijn door
borstkanker, of dit in het verleden hebben gehad.
Ook wij zijn dit jaar van de partij om cliënten extra te
verwennen. Marieke zal die dag aanwezig zijn om de
handen van de cliënten eens lekker te verwennen.
Behoort u tot de doelgroep, heeft u hier interesse in
en wilt u een afspraak maken? Dan kunt u KMI
bellen op tel. 030-60 32 971. (KMI homecare is de
hulpmiddelen winkel tegenover het Antonius
ziekenhuis).
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Diabetische voetzorg 2017
Het jaar is alweer bijna ten einde, dat betekend ook
dat uw behandelplan voor 2016 bijna afgelopen is.
Veel cliënten, met een zorgprofiel 2 of hoger,
hebben al het maximaal aantal behandelingen
vergoed gekregen, anderen hebben er nog een
paar tegoed.
In december of januari zullen de cliënten van
PodoXpert weer een brief ontvangen wanneer zij
verwacht worden om langs te komen voor de
screening.
Rondom doet dit door het jaar heen.
Het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein roept u ook
begin van het jaar op voor een screening.
Let u tijdens de screening goed op waar u recht op
heeft. Alle cliënten hebben recht op een jaarlijke
screening bij de podotherapeut, een aantal
pedicure behandelingen bij ons en meestal een
halfjaarlijke controle wederom bij de
podotherapeut. Hier dient u ZELF een afspraak
voor te maken bij de podotherapeut. U wordt hier
niet aan herinnerd maar u heeft er wel recht op.
Ook van cliënten met een zorgprofiel 0 of 1
ontvangen we graag van de jaarlijkse controle bij
de diabetesverpleegkundige de nieuwe Simm’s
classificatie en zorgprofiel. Dit is nodig om u een
goede factuur te kunnen geven, zodat u kunt
declareren.
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Pedicurecongres; de kindervoet
In september is er een congres geweest over de
kindervoet. We zijn met 4 medewerkers naar het
congres gegaan en hebben veel geleerd. Heeft u
vragen over de voeten van uw kind of kleinkind, wij
weten nu veel meer van de stand en ontwikkeling van
kindervoeten om u goed te kunnen adviseren. Ook
kunnen we kindervoeten behandelen als dat nodig
mocht zijn.

Behandeltarief in 2017
Wij zijn genoodzaakt om aankomend jaar het tarief
van de behandeling
te verhogen. De
nieuwe prijslijsten
zullen half
november
beschikbaar zijn.
Graag uw begrip
hiervoor.
Aanbiedingen tot en met december 2016:
September 2016 t/m oktober 2016
Behandeling: een lekkere voetscrub voor €5,Artikel: 24uurs créme nu € 12.50

Facebook actie
Op facebook hebben wij weer een leuke winactie
gezet. Wij hebben bijna 150 vrienden,
maar wie wordt de 150e? De gelukkige
krijgt van ons een mooie verpakking met
een hand- en voetmasker erin.

November 2016 t/m december 2016
Behandeling:
In november kan iedere man een gratis handmasker
tijdens zijn voetbehandeling krijgen.
In december kan iedere vrouw een gratis
handmasker tijdens haar voetbehandeling krjgen.
Is dat nog eens een leuke meevaller!
Artikel: Akileine wintercréme nu € 11,00
Vakanties
Wij zijn ook in 2016 tussen Kerst en Nieuwjaar
gesloten.

