Prikbord december 2021
Beste cliënten van Voetzorg Flevoland,
Dit is de eerste nieuwsbrief (genaamd ‘Prikbord’) van Voetzorg Flevoland, die ik maximaal
4x per jaar aan u zal sturen.
Een goede gewoonte is om elk jaar in december even terug te kijken, maar ook vooruit te
kijken. Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van Corona. Begin van dit jaar
waren we nog in Lockdown, naar mate het lente en zomer werd kregen we veel vrijheden terug
en nu aan het eind van 2021 zijn er helaas weer veel Corona-maatregelen nodig.
Toch kijk ik met vertrouwen naar 2022. Laten we er met elkaar een mooi jaar van gaan maken!

M

edisch Pedicure
Op dit moment ben ik in de afrondende fase van mijn opleiding tot Medisch Pedicure.
In al m’n theoretische en praktische vaardigheden ben ik inmiddels bekwaam
bevonden door de examencommissie. Nu ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie
(portfolio) en hoop hiermee in het 1e kwartaal van 2022 mijn diploma te halen. Vanaf dat
moment ben ik ook ProVoet erkend Medisch Pedicure, waarvoor cliënten met een risicovoet
(diabetes, reuma, neurologische aandoening, oncologie) in aanmerking kunnen komen voor een
vergoeding van de zorgverzekeraar. Wanneer dit zover is, breng ik u uiteraard op de hoogte.

S

pecialisatie Kindervoet
Ik ben van plan om na het behalen van mijn diploma Medisch Pedicure me te gaan
specialiseren in de Kindervoet. Voor kinderen met een beperking is nog nauwelijks een
goed aanbod van voetzorg te vinden in Nederland. Ziekenhuizen zijn hier nog onvoldoende
mee bekend. Ik heb verschillende contacten met diverse huisartsen, specialisten en
therapeuten. Ik kan hierdoor een mooie aanvulling bieden in het zorgaanbod voor deze
doelgroep.

T

arieven 2022
Na 2 jaar geen tariefswijziging te hebben doorgevoerd, gaan mijn tarieven in 2022 wél
omhoog. Door de gestegen kosten van diverse behandel- en beschermingsmaterialen
en de inflatie van bijna 6% zijn dit de behandeltarieven m.i.v. 1 januari 2022:
1e en 2e pedicurebehandeling
€40,00
Vervolg-pedicurebehandeling (vaste klantentarief, binnen 8 weken)
€37,00
Voor de overige tarieven van behandelingen en producten verwijs ik u naar mijn website.

Mocht ik u niet meer in 2021 ontvangen voor een behandeling, dan wens ik u nu alvast
fijne kerstdagen en een mooi begin van 2022. Blijf gezond!

Jeanneth Gerholt
(medisch i.o.) pedicure

