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Naamswijziging

Medisch Pedicure

Beste cliënten en patiënten,
Graag wil ik u op deze manier op de
hoogte stellen van een naamswijziging.
De voor u vertrouwde naam van:
“Pedicure / Voetverzorging Margo”
gaat veranderen in:
“Medisch pedicure praktijk Dordrecht”

De medisch pedicure houdt zich, net als
de pedicure, bezig met de verzorging
van de voet en de behandeling van huiden nagelaandoeningen.
Daarnaast voert de medisch pedicure
ook specialistische behandelingen uit,
zoals de behandeling van de risicovoet,
waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a.
diabetes, reuma, spasticiteit) of andere
oorzaken (o.a. ouderdom,
verwaarlozing) een verhoogd risico
aanwezig is op complicaties.
verder past de medisch pedicure
specialistische technieken toe:
nageltechnieken, waaronder het
aanbrengen van nagelprothesen en het
uitvoeren van nagelreparaties,
orthesiologie en antidruktechnieken. De
specialistische behandelingen zijn gericht
op preventie en pijnklachtvermindering.
De verantwoordelijkheid ligt dus meer op
de medische kant. De medisch pedicure
werkt samen met uw huisarts.

Met deze naamswijziging zijn wij in staat
om nog betere kwaliteit van zorg te
bieden.
Wat gaat er veranderen:
Met ingang van volgend jaar gaan, zoals
het nu uitziet, de zorgverzekeraars
veranderingen aanbrengen in de
vergoedingen voor pedicure behandelingen
van diabetici. Welke veranderingen dit zijn
is nu nog niet geheel bekend, maar om
hierop voorbereid te zijn is deze
naamswijziging ook voor u van belang.
Zodra alle ins en outs bekend zijn wordt u
door ons via een nieuwsbrief op de hoogte
gebracht.
Wat veranderd er nu al voor u als
diabetisch patiënt:
U moet een “SIMMS classificatie formulier”
laten invullen bij uw huisarts of zijn/haar
praktijkondersteuner.
Dit formulier kunt u downloaden op de
website: www.mediped.nl/files/SIMMSinvulbaar.pdf of afhalen bij de praktijk.
Dit ingevulde formulier moet u bij ons
inleveren zodat wij de juiste gegevens
kunnen vermelden op uw factuur.
De vertrouwde lijn met producten zal de
naam Pedicure / Voetverzorging Margo
blijven behouden.
Uw behandeling zal nog steeds door Margo
worden uitgevoerd.

Openingstijden
ma. di. wo.
do.
vr. za. zo.

08:00 - 16:00
08:00 - 13:00
Gesloten

telefonisch bereikbaar:
ma. t/m do.
12:30 – 13:00
ma. t/m wo.
17:00 – 17:30
e-mail: info@mediped.nl
of via contactformulier op de website.

Medisch pedicure praktijk Dordrecht zal
zich in de toekomst meer gaan richten
op de specialistische behandelingen.
Voor bestaande cliënten veranderd er
niets en zijn nu en in de toekomst van
harte welkom in de praktijk.
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Kwaliteitsregister
Het Kwaliteitsregister voor Pedicures
(KRP) is een landelijk systeem, waarin
gediplomeerde pedicures worden
geregistreerd, Dit systeem is
toegankelijk voor o.a. consumenten,
zorgverzekeraars en medische
professionals om gericht te zoeken naar
een gekwalificeerde pedicure.
Niet iedere pedicure heeft de
mogelijkheid zich te registreren in het
KRP. Hiervoor zijn minimale eisen
opgesteld in samenspraak met
brancheorganisatie ProVoet. De
voorwaarden zijn na te lezen op de
website van ProVoet.
Ook Medisch pedicure praktijk Dordrecht
is aangesloten bij het kwaliteitsregister
en moet om deze aansluiting te
behouden de vakkennis op peil houden
door het volgen van
kennisbijeenkomsten en bijscholing. Om
geregistreerd te blijven in het KRP moet
binnen een periode van 3 jaar voldoende
accreditatiepunten behaald worden.

Medisch pedicure praktijk Dordrecht
van den Broek-erf 83
3315 SG Dordrecht
tel. (078) 6211615
info@mediped.nl

