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Prikbord september 2022 
  

Beste cliënten van Voetzorg Flevoland, 

 

Het werd weer eens hoog tijd voor een Prikbord van Voetzorg Flevoland. 

We hebben een mooie zomer achter de rug en genieten nu ook nog van een mooie názomer! 

 

 iploma Medisch Pedicure 

In het voorjaar heb ik mijn diploma Medisch Pedicure behaald.  

Vanaf dat moment ben ik ook ProVoet erkend Medisch Pedicure, waardoor cliënten 

met een risicovoet (diabetes, reuma, neurologische aandoening, oncologie) in aanmerking kunnen 

komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Ik ben hiervoor 

ingeschreven in ProCert -  Het KwaliteitsRegister voor Pedicures. Het heeft 

een tijd geduurd voordat ik mijn AGB-codes van Vektis toegekend heb 

gekregen, maar die zijn nu binnen. 

Denkt u in aanmerking te komen voor een (deel)vergoeding, laat het mij weten. Ik pas dan met 

plezier met terugwerkende kracht uw facturen aan, zodat u deze kunt indienen. 

 

ongres ‘Voetzorg voor ouderen’  

Ik neem op 5 november a.s. deel aan het ‘ProVoet Congres Voetzorg voor ouderen’. 

“Cultureel gezien besteden we liever aandacht en geld aan ons uiterlijk door goede 

gezichts- en handverzorging. Voeten vinden we over het algemeen niet zo heel belangrijk; die 

zijn toch minder zichtbaar. Schoeisel wordt vaker aangeschaft omdat het mooi is dan dat het 

comfortabel loopt. Deze factoren liggen aan de basis voor veel voetproblemen. Wanneer die 

niet deskundig en professioneel behandeld worden, ontstaan afwijkingen die moeilijk op te 

lossen zijn en komt de mobiliteit in gevaar. 

• Een groot deel van de mensen ouder dan 65 denkt dat voetpijn onderdeel is van het 

ouder worden.  

• Van de groep mensen boven de 75 kan slechts 33% nog de eigen voeten bereiken. 

• Valincidenten zijn de duurste zorgkosten die we kennen en een groot deel van deze 

incidenten komt voort uit voetproblemen.” 

“Mobiliteit en het kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichting zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed functionerende voeten houden mensen 

mobiel. Professionele voetzorg is daarbij een voorwaarde.” 

 

ariefaanpassing per 1 oktober 2022 

Door de gestegen kosten van diverse behandel- en beschermingsmaterialen en de 

hoge inflatie zijn dit de behandeltarieven m.i.v. 1 oktober 2022: 

1e en 2e pedicurebehandeling of vervolg ná 8 weken  €45,00 

Vervolg-pedicurebehandeling (vaste klantentarief, binnen 8 weken) €42,00 

Voor de overige tarieven van behandelingen en producten verwijs ik u naar mijn website. 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens! 

 

Jeanneth Gerholt 

medisch pedicure 
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