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Notulen ledenvergadering 6 december 2018 

Aanwezig: 43 leden 

Locatie vergadering: Troelstralaan 25, Zwolle 

 

1. Welkom 

Carien heet alle leden welkom en bedankt dat ze in deze drukke maand toch de tijd hebben 

genomen om naar de vergadering toe te komen. 

 

2. Mededelingen. 

 

Natascha van Walraven stuurde ons een mail dat de gemeente een contract heeft afgesloten 

met Salland zorgverzekeringen (voor minima uit Zwolle). Voorheen Zilveren Kruis. Kan dus zijn 

dat de vergoedingen anders zijn. 

 

Natascha van Walraven stuurde ook een mail over levering en garantievoorwaarden door 

groothandels die leveren aan pedicures. Naar blijkt hebben pedicures (als zelfstandigen) geen 

bescherming van de Nederlandse wet zoals consumenten dat wel hebben. Mooi onderwerp 

voor een themabijeenkomst Ondernemersvaardigheden (tips and tricks). Natasha wil wel 

meewerken aan de opzet van deze themabijeenkomst (de genoemde datum van 25 april a.s. 

vervalt!! Een nieuwe datum volgt t.z.t.) 

Hebben jullie evt. vragen of suggesties voor deze avond: graag even aan ons mailen! 

 

Schapen. 

- Als er leden zijn die aan een gratis schapenvacht kunnen komen of die zelf schapen hebben 

en hun vacht aan ons willen schenken dan houden we ons als vereniging aanbevolen. Graag 

even doorgeven aan het bestuur. 

- We willen geen concurrent van de wandelwol worden. Dit idee is als geintje ontstaan. Leuk 

om PNZ te promoten en is alleen bedoeld voor leden. 

- Je kunt 2x per jaar wol inkopen op de beide vergaderingen daarbuiten is het niet mogelijk. 

- Onthulling naam en verstrekking van de PNZ-wol: algemene ledenvergadering 2019 

Verzekering PNZ. 

Verzekeringen voor de vereniging zijn erg kostbaar en niet dekkend voor de vereniging. Was 

goed om in kaart te brengen wat de  eventuele risico’s zijn. Het bestuur heeft naar aanleiding 
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hiervan besloten dat op de website vermeld zal worden dat deelname van leden aan activiteiten 

van de vereniging voor eigen risico zijn. 

Aanmelden via de site. 

Er komt nogmaals een dringend verzoek aan alle leden dat wanneer er een activiteit wordt 

georganiseerd iedereen zich aan moet melden via de site. Doe dit gelijk als je de mail hebt 

ontvangen omdat er een tijdslimiet op de aanmeldknop zit! Dit is omdat wij ook door moeten 

geven hoeveel mensen we kunnen verwachten tijdens een activiteit i.v.m. koffie/thee en 

ruimte. 

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 15-02-2018 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 Februari 2018 schuiven we door naar de 

algemene ledenvergadering op 7 maart 2019. 

 

4. Contracten Podotherapeuten 2019 

Kemerink: bij dit contract is alleen het AVG toegevoegd, het contract is inmiddels ook naar 

iedereen toegestuurd. 

Innofeet: In dit contract zijn er een aantal punten iets gewijzigd geen verontrustende 

veranderingen.  

6.1 Als een diabetisch patiënt een briefje van de h.a. heeft ontvangen dat deze klant niet meer 

zelfstandig naar een pedicure kan komen en deze voetzorg aan huis moet ontvangen, dan mag 

je geen voorrijkosten berekenen (dit is landelijke regelgeving) 

De eigenbijdrage voor de niet medisch noodzakelijke voetzorg mag je wel gewoon rekenen mits 

vooraf overlegd met client.  

 10.5 WKKGZ: wijziging afkorting 

3.1 Uitleg over de niet medisch noodzakelijke zorg. 

3.4 ZP4: geen verplichting meer om foto’s op te sturen. Wel advies om regelmatig foto’s te 

maken. 

4.2 Beroepscode (medisch) pedicure is toegevoegd. Deze code kun je vinden op de site van 

Provoet. 

4.4 BSN is geschrapt. 

 

Er kwam een vraag uit de zaal of het niet mogelijk is om het contract elk jaar te verlengen met 

een addendum zodat je niet elk jaar het hele contract hoeft uit te draaien en door te 

lezen/ondertekenen. Podotherapeuten zijn er wel over aan het nadenken om dit te veranderen 

maar daar is nog verder geen duidelijkheid over. 
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Contract Ruud Schreur. 

Hij heeft ons een contract toegestuurd dat volgens zijn mail ook direct op het DM-portaal is 

gezet. Wij hebben het doorgenomen en hebben wat vragen over e.e.a. (onder andere of er nog 

overleg/wijzigingen mogelijk zijn?) Op dit moment is Ruud Schreur op vakantie en kunnen we 

hem niet bereiken. Wij spoedig contact met hem te krijgen. 

6.5 cosmetische voetzorg aanvullende zorg is ook voor ons een vraag wat hij hier precies mee 

bedoeld. 

9. Opdracht: wat ons betreft te breed geformuleerd. 

Als onlosmakelijke bijlage bij het contract heeft Ruud de Netwerkrichtijn NIV (Nederlandse 

internisten vereniging) diabetische voet 2017 toegevoegd. Wat voegt dit naast de Zorgmodule 

toe aan dit contract? 

 

5. Wijzigingen Menzis in 2020/contractering  alleen nog Medisch Pedicure. 

Vanuit PNZ is een actie opgezet met Pediroda voor de leden van PNZ. Bij lidmaatschap ontvang 

je korting op de opleiding Medisch Pedicure bij Pediroda. Wij hebben Kemerink gevraagd om dit 

aanbod onder de aandacht te brengen van de pedicures die bij hun onder contract staan (deels 

ook bedoeld als ledenwerving). Kemerink heeft dit ter ondersteuning van PNZ en als reminder 

voor de pedicures gedaan maar heeft daar hele vervelende reakties op gekregen van pedicures.  

De brief is niet goed ontvangen bij sommige pedicures.  Zij voelden zich onderdruk gezet door 

deze brief terwijl de formulering van de tekst vrij open was. Dit was een gebaar van PNZ en we 

waren blij dat Kemerink hier aan mee wilde werken. Jammer dat het door sommige pedicures 

verkeerd is opgevat! 

 

In verband met de tijdsdruk geen gespreksgroepjes maar wat vragen om mee naar huis te 

nemen en te overdenken. 

- Gaan andere zorgverzekeraars volgen? 

- Ben jij Pedicure+ en ga je nog Medisch Pedicure worden? 

- Beinvloed dat je positie op de markt? 

- Hoe gaat de markt er in de regio eruitzien. 

- De verwachting is dat zorgverzekeraars vergoedingen gaan uitkleden i.v.m de vergrijzing. 

- In 2025 verwacht men 1.4 miljoen diabetes patiënten er bij komen. 

- Hoe zie jij je positie als ZZP’er? Denk je aan samenwerkingen of in dienst treden? De positie 

van ZZP-ers zal lastiger worden (denk aan mogelijke verplichting tot een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

- Landelijk gezien denkt men dat er genoeg Medisch Pedicures zijn. In onze regio denken we 

dat er nog te weinig Medisch Pedicures zijn om de markt te bedienen. 

- Het kan een heel bewuste keus zijn om basis pedicure te worden en te  blijven. Dan kies je 

een andere doelgroep. 

 

6. Terugkoppeling bezoek Advocaat. 

Advocaat André Smink heeft ons het één en ander uitgelegd over de ACM (Autoriteit 

Consument en Markt) en over wat wij als bestuur wel en niet mogen in onze contacten met de 
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podotherapeuten, in onze contact naar de leden toe en in de contacten tussen de leden. E.e.a. is 

niet altijd zwart-wit. Je moet er fijngevoeligheid voor ontwikkelen. Om een voorbeeld te 

noemen: financiele informatie mag alleen uitgewisseld worden als deze zeker meer dan 1 jaar 

oud is. Onderling mag niet gesproken worden over de huidige prijsstelling/prijsverhogingen. 

Prijsafspraken tussen collega’s mogen al helemaal niet! 

 

7. Terugkoppeling bezoek Innofeet. 

We zijn als bestuur uitgenodigd door Irma Melenhorst van Innofeet om  onder het genot van 

een kop koffie eens rond de tafel te gaan zitten voor een gesprek. 

Gesproken is over het hoe en waarom van de eigenbijdrage voor de niet medische voetzorg bij 

de diabetische voet. Innofeet heeft geen moeite met het vragen van een eigen bijdrage mits dit 

vooraf met de klant is afgesproken. 

Van onze kant is verzocht het behandelplan specifieker te maken zodat wij ook duidelijker aan 

klanten uit kunnen leggen wat onder niet medisch noodzakelijk handelen valt. 

Ze zou dit meenemen voor overleg. 

Irma gaf aan dat er klachten van clienten zijn binnengekomen dat er in een regio prijsafspraken 

gemaakt worden door pedicures. Zij kan geen namen/plaatsen noemen dus kunnen we als 

vereniging hier niets mee. Als waarschuwing geven we mee dat prijsafspraken verboden zijn! Zie 

agp.6. 

 

Uitleg nieuw puntensysteem Procert. 

Het nieuwe schema over het puntensysteem staat op de site van Procert. 

Carien legt aan de hand van haar eigen punten uit hoe het schema werkt. : 

https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/websites/procert2011/docs/Normering_bij-

_en_nascholing_2018-2020_7.pdf 

Doel van dit schema is dat iedereen in 2022 tegelijk start aan een nieuwe periode om punten te 

behalen. 

 

8. Provoet Regionetwerk. 

Jessica Gobius du Sart wordt aan de leden voorgesteld en welkom geheten. Zij is dit jaar lid 

geworden van PNZ. Jessica is vorig jaar bestuurslid van Provoet geworden. Namens Jessica geeft 

Carien aan dat zij gewoon lid wil zijn van PNZ en dat ze daar niet namens ProVoet zit.  

 

Kleine kringen. 

Provoet wil met kleine groepen in de regio starten zodat pedicures wat makkelijke in contact 

met elkaar kunnen komen. Voor onze regio zal dit weinig nieuws opleveren. Er zijn hier al kleine 

kringen en PNZ zal ook gewoon in de huidige vorm blijven bestaan. 

Pedicure platvorm: Depedicure.nl is uit de lucht gehaald door ProVoet. Medium werd te veel 

gebruikt voor dingen waar het niet voor bedoeld was (o.a. productverkoop). ProVoet zal een 

nieuw platvorm voor onderling contact bouwen ter vervanging van depedicure.nl.  

  

https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/websites/procert2011/docs/Normering_bij-_en_nascholing_2018-2020_7.pdf
https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/websites/procert2011/docs/Normering_bij-_en_nascholing_2018-2020_7.pdf


Pedicure Netwerk Zwolle                         Tel. nr.: 038 4540291 
Erasmuslaan 6                                                             E-mail: hanny.veldman@ziggo.nl  
8024 CT Zwolle                                                            Bank: NL RABO 0303448784 
K.v.K.: 8551.12.104 
 

9. Daklozen, voetzorg project. 

Een medewerker van de Bres (inloophuis voor Zwolle) vroeg of wij als pedicures niet een keer 

geheel belangeloos daar een middag willen komen om voetbehandelingen te geven aan deze 

doelgroep. PNZ gaat volgend jaar hiervoor donderdagmiddag inplannen in De Bres. Het is de 

bedoeling om er met een paar pedicures te gaan zitten. Medewerkers van De Bres zullen de 

clienten eerst screenen zodat wij veilig kunnen werken. 

We hebben nog een lijst van vrijwilligers die zich een tijd geleden voor vrijwilligerswerk hebben 

opgegeven. Deze dames gaan we als eerste benaderen. Mochten er nog leden zijn die zich 

hiervoor op willen geven dan kan dat via de mail van PNZ (info@pedicurenetwerkzwolle.nl) 

 

10. Stand van zaken vergaderlocatie PNZ 

Zaalhuur van de grote zaal in de Zuiderhof gaat fors omhoog. Wij zijn genoodzaakt om uit te 

kijken naar een andere ruimte. Mochten jullie een mooie grote ruimte incl. beamer weten dan 

horen we dit graag van jullie (min. 50 pers). Wel graag in Zwolle een grote ruimte met 

voldoende parkeergelegenheden en niet geheel onbelangrijk: betaalbaar! 

 

11. Planning 2019 

- Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019 (locatie volgt) 

- PNZ uitje 27 of 28 september 

- Frezenworkshop 

- Reanimatie (hier komt een inventarisatie over hoeveel en of er genoeg deelname is) 

- Thema avond ondernemersvaardigheden: tips and tricks! (datum hiervoor volgt) 

- Werkbezoek aan Durea fabriek 

- Ledenvergadering 12-12-2019 (bij meer als 25 aanmeldingen en genoeg punten om over te 

vergaderen)  

 

12. Rondvraag en sluiting 

Vraag van Hetty Leijten: als er ergens vacatures zijn met de vraag om pedicures of die dan via 

PNZ kenbaar gemaakt kunnen worden. 

 

Er kwam een opmerking of het in de zaal de volgende keer rustiger zou kunnen zijn. Er zijn 

mensen die zich storen aan het vele onderlinge gepraat tijdens de vergadering. 

  

Jessica Gobius du Sart gaf aan dat er in de poule bij ProVoet nog plekken vrij zijn voor pedicures 

die graag mee willen praten en denken. Je kunt solliciteren via de Provoet site. 

 

Carien bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

mailto:info@pedicurenetwerkzwolle.nl

