
 

 

 

 

 

Concept  

Notulen Ledenvergadering 12 december 2019 
Aanwezig: 41 leden 
Locatie vergadering: Het Wandelhonk, Zwolle 
 
 
 

1. Welkom  
Carien heet iedereen van harte welkom op de ledenvergadering.  
 
 

2. Mededelingen 
Er gaat met ingang van de algemene ledenvergadering een bestuurswisseling 
plaatsvinden. 
Geha gaat als penningmeester het bestuur verlaten en Marja van Riessen 
loopt al enige maanden mee als opvolgster. 
Ook Hanny heeft aangeven te willen stoppen als secretaris. Jeannette gaat 
haar taken overnemen, maar dan is het bestuur dringend op zoek naar een 
algemeen lid van het bestuur. 
 
De website van PNZ is toe aan vernieuwingen. Het huidige bestuur heeft niet 
de capaciteit om dit te gaan vernieuwen en bij te houden. Wij zijn dus op zoek 
naar een lid die dit zou willen doen. Het liefst natuurlijk een bestuurslid wat 
deze taak op zich zou willen nemen….. 
 
- wijzigingen DM in het zorgprofiel 2 
Er komen opmerkingen binnen van onze leden dat Innofeet meer klanten 
overzetten naar zorgprofiel 3. 
Het blijkt dat er wat wijzigingen gaan plaatsvinden in de vergoedingen rondom 
zorgprofiel 2. Mogelijk niet meer in de basis verzekering maar alleen in de 
aanvullende zorgverzekering. 
 
Download in elk geval de zorgmodule op de Provoet website. 
Simm 1 zorgprofiel 2 
- in de NZa is dit vastgesteld 
- is deze voetzorg nog medisch noodzakelijk? 
- moet de client deze zorg zelf betalen? 
- bepaling van de voetzorg gaat op basis van Evident Base…… De 

podotherapeut bepaalt……… 
- er blijkt nog veel onduidelijkheid dus blijft de huidige zorgmodule nog van 

kracht…… 



- grote vraag voor ons als pedicure is : Wie gaat de klant informeren????? 
Voorlopig nog maar geen ruchtbaarheid aan geven. 
- De podotherapeut zetten klanten die daar mogelijk al behoren naar 

zorgprofiel 3 
 
Er ontstaat discussie over de nagelproblematiek op basis van druk . Is dit een 
aanleiding om naar zorgprofiel 3 over te gaan?……. 
 
 

3. Contracten podotherapeuten  
Kemerink volgt de gedragsregels van Pro Voet. Er zijn niet zoveel 
opmerkingen over het contract. Voor de deelnemers aan de KOR zijn er geen 
verwachtingen van tariefverandering. Kemerink vind dat dat aan de pedicure 
zelf is hoe zij het belastingtechnisch regelt. 
De oude zorgmodule zit in het contract, dus dat levert ook geen problemen op. 
 
Schreur zal nog een paar kleine veranderingen aan het contract toevoegen 
maar hij wacht nog op de NvvP voor deze wijzigingen. Verwachting is dat ook 
dit contract verder geen problemen gaat geven. 
 
KOR 
Bij een omzet onder de € 20.000 is het mogelijk om gebruik te maken van de 
Kleine Ondernemers regeling. Dit betekent dat je geen BTW hoeft af te dragen 
maar kan ook niet worden ontvangen (ook niet van inkoop) 
Geen aftrekbare kosten zoals premie AOW  
Over investeringen van de afgelopen 5 jaar ga je kosten betalen (bijv. nieuwe 
motor, stoel etc). 
Let op bij lezen contracten van de podotherapeuten. Zij rekenen een tarief 
inclusief BTW. 
 
Menzis 
Zorgverzekeraar Menzis blijft bij het standpunt dat diabetische voetzorg alleen 
wordt vergoed wanneer de behandeling plaatsvind door de medisch pedicure. 
 
Ambulante voetzorg 
Voor de ambulante voetzorg wordt voorlopig geen vergoeding afgegeven bij 
het Zilveren Kruis (2 jarig contract) 
Bij andere verzekeringsmaatschappijen is er een verschil in vergoedingen 
(bijv. € 19,52 en € 21,-) 
De vergoedingen binnen instellingen liggen lager (bijv. € 6,30 of € 7,-) 
Het kan zijn dat podotherapiepraktijken hier verschillend mee zullen omgaan. 
 
 

4. Thema avonden 
a. strategie en marktverkenning 

Natasja van Walraven heeft een workshop ontwikkelt waarin ze ingaat op de 

positie van de pedicure ten opzichte van de collega’s. Hoe kan en wil je je 

onderscheiden en wat heeft dat voor een invloed op je concurrentiepositie. 

Het belooft een leuke en vooral informatieve avond te worden, waarin ook wat 

rollenspellen en interactiviteit zal plaatsvinden. 



De avond staat op 16 april 2020 gepland. 

 

b. aanbod P. Wieten, schoenen 

Op 3 maart 2020 staat een gezellige avond bij Wieten schoenmode in Zwolle 

gepland. Onder het genot van soep, broodjes, koffie, thee en cappuccino zullen 

de schoenen van het nieuwe seizoen worden gepresenteerd speciaal voor de 

leden van PNZ 

Alleen op deze avonden 10% korting voor PNZ leden bij aanschaf van een paar 

schoenen 

 
 

5. Onderhoud pedicuremotor 
Wij zijn in contact gekomen met Jeroen van Kuijk , (Pedicure-service.nl 06-
51230465 ). Hij kan voor PNZ op locatie onderhoud van de pedicuremotor 
uitvoeren.  
Het is mogelijk om dat met meerdere pedicures tegelijkertijd te doen en dan 
rekent hij geen voorrijkosten…… 
Het is niet mogelijk om onderhoud van een Gerlach motor te laten uitvoeren. 
 
 

6. Provoet update 
Voor de accreditatie voor Procert is het tarief om de punten aan te vragen heel 

erg omhoog gegaan. Als PNZ zullen we goed moeten overwegen om voor een 

scholing/bijeenkomst of workshop punten aan te vragen. 

 
 

7. Planning 2020 
- Algemene ledenvergadering donderdag 19 maart 
- P. Wieten schoenen dinsdag 3 maart (17.00-20.00) 
- Themavergadering donderdag 16 april 
- PNZ-uitje: 25 of 26 September 
- Herhaling Reanimatie 29 oktober 
 - Ledenvergadering 17 december  
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Carien dankt een ieder hartelijk voor haar aanwezigheid. 
 
Er wordt bij het weggaan weer Swolletje wandelwol uitgedeeld met de daarbij 
behorende kaartjes die aan de klanten kunnen worden uitgedeeld…….. 
 
 
 


