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Notulen vergadering d.d. 19 november 2015 

Aanwezig: 54 Leden 

Afwezig met kennisgeving: 6 leden 

Locatie: Troelstralaan 25, Zwolle 

 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Tarief berekenen. 

Als vervolg op de vorige ledenvergadering (en naar aanleiding van het uitgereikte 

huiswerk) laat Ida Wolters haar tariefberekening zien met daarbij uitleg. Daarbij gaat ze 

uit van 2 werkdagen per week (zie voorbeeld in de bijlage in de PowerPoint). 

3. Terugblik contractering 2015 

De volgende punten komen aan de orde: 

- Contracten 

- Scholing 

- Aantal behandelingen 

- Declaraties 

- Controles 

- Zorgplan 

- BTW stand van zaken (hier is nog geen duidelijkheid over). 

 

Er volgt een korte toelichting op wat medisch noodzakelijk en wat niet. Of te wel: wat in 

het basisverzekeringspakket thuishoort en wat niet(zie powerpoint).  
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Aangegeven wordt dat podotherapeuten dat duidelijker moeten aangeven in het 

zorgplan (evt. afbeelding met een voet daar waar duidelijk de plekken voor behandeling 

op aan te kruisen zijn) zodat daar geen discussie met klanten over kan ontstaan. 

Let op: de factuur die je aan klanten meegeeft voor evt. bijbetaling, daar moet duidelijk 

op staan voetbehandeling of pedicurebehandeling “niet medisch noodzakelijk”  

Eisen verzekeringsmaatschappijen: via de mail is jullie wat knip- en plakwerk 

toegestuurd met wat informatie van de zorgverzekeraars over de aanscherping v/d 

kwaliteitseisen voor de pedicures. Het betreft hier conceptmateriaal.  

Onze inventarisatie onder de leden (waarvan het overgrote deel gereageerd heeft) wie 

waar hoeveel diabeten heeft, kent de volgende resultaten:  

Innofeet: 1555 diabeten bij ons netwerk  (72%) 

Kemerink: 347 diabeten bij ons netwerk (15,9%) 

Nina Ordelman:  146 diabeten bij ons netwerk (6,7%) 

Ruud Schreur:  108 diabeten bij ons netwerk (4,9%) 

Bovenstaande cijfers zijn dus niet helemaal correct, maar geven een goed beeld van de 

verdeling van de klanten over de podotherapeuten. Deze cijfers zullen bij de 

onderhandelingen gebruikt worden. Volgend jaar volgt een nieuwe peiling. 

DM enquêtes: de enquêtes die jullie hebben ingevuld en hebben laten invullen worden 

nagekeken en de uitkomst wordt in een schema gezet. Ook deze uitkomsten worden 

meegenomen naar de onderhandelingen. 

4. Pauze. 

 

5. Groepsgesprekken. 

Voor de groepsgesprekken werd een ½ uur gegeven om de volgende punten te 

bespreken: 

- Declareren 

- Tarief 

- Contracten 

- Zorgplan 

- Zorgprofiel 
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- Scholing 

  

 

Declaraties: 

Het declareren kwam wat moeizaam opgang. Loopt nu wel goed. 

Probleem blijft dat we het graag 1x per maand uitgekeerd zien i.p.v. 1x in de 3 maanden. 

 

Tarief: 

Hier zijn we het allemaal over eens dat de tarieven van 3 podotherapeuten wel omhoog 

mogen. Dit bedrag moet opgetrokken worden naar dat van Kemerink: € 28.00. 

 

Contracten: 

Verslaglegging alleen bij veranderingen bij DM-klant anders niet. 

Hanteer de datum van screening/wanneer het zorgplan wordt opgesteld, datum van 

ingang van declareren s.v.p. niet meer met terugwerkende kracht. 

 

Zorgplan: 

Duidelijk alle gegevens van de DM-klant op het zorgplan, ook BSN nummer. 

Duidelijk de risicolocatie(s) noteren (evt. d.m.v. een voetafbeelding op het zorgplan 

zodat de locaties duidelijk zijn) 

Specificatie screeningsformulier van de podotherapeut: een kopie aan de pedicure 

sturen. Verslag na een bezoek van DM-klant aan de podotherapeut: graag een 

terugkoppeling aan de pedicure. 

 

Zorgprofiel: 

Meer samenspel omtrent aantal behandelingen met de pedicure. 

Zorgprofiel 2,3 en 4 klanten ook thuisbezoeken als deze mensen niet naar 

podotherapeut kunnen. DM-klanten 2x per jaar voor controle. Gebeurt nu vaker niet 

dan wel. 

 

Scholing: 

Scholing ruim van tevoren de datum aangeven en  onderwerpen waar we wat van  

leren. 

 

Ter voorbereiding op de onderhandelingen legt Carien de volgende keuze voor. Deze 

keuze is bedoeld om helderheid te scheppen in het standpunt van de leden ten behoeve 

van de onderhandelingen. Er zijn natuurlijk varianten op te bedenken. 
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De volgende keuze wordt voorgelegd. De leden worden verzocht om één voor één 

(anoniem voor andere leden) aan te geven waar ze voor kiezen.  

Het gaat om het volgende: 

 Eis: prijs moet omhoog naar € 28,--. Zo niet dan weiger ik het contract te tekenen en neem ik, 

zo mogelijk, al mijn DM-klanten mee naar een podotherapeut die deze vergoeding wel wil 

betalen.  

Wens: prijs moet omhoog naar € 28,--,maar als de podotherapeut dat weigert dan ga ik alsnog 

zijn /haar contract tekenen. 

Het bestuur zal op basis van de uitslag van deze keuzes, bepalen hoe zij de onderhandelingen in 

zal gaan. 

 (Naschrift bestuur: meerderheid koos voor optie 1 “Eis”. Naar aanleiding van deze opdracht, 

zijn wij de onderhandelingen scherp in gegaan. Helaas heeft dat, afgezien van indexering, niet 

tot prijsverhogingen geleid. Gezien bovenstaande keus van de meerderheid van onze leden zal 

gedurende dit jaar duidelijk moeten worden dat onze klanten (zo mogelijk) naar een andere 

podotherapeut zullen overstappen. In de onderhandelingen hebben wij bij de podotherapeuten 

aangegeven dat het niet voldoende verhogen van de prijs mogelijk zal leiden tot dit resultaat. De 

podotherapeuten die de prijs niet verhoogd hebben, maar gezien het aantal hogere 

zorgprofielen (Innofeet en Ordelman) wel de financiële ruimte zouden moeten hebben om ons 

een hogere prijs te geven, schatten blijkbaar in dat het niet zo’n vaart zal lopen met het 

overstappen van klanten en hebben hun prijs niet voldoende aangepast. Het bestuur geeft aan 

dat het nu aan de leden is wat er binnen deze markt gaan gebeuren) 

 

6. Rondvraag. 

- Zorg wordt geuit over eis Menzis: pedicurepraktijk op begane grond en anders een 

traplift.  

- Vraag wordt gesteld of het bestuur ook op blijft komen voor de ++ pedicures. Het 

bestuur geeft aan dit te zullen doen. 

- Opgemerkt wordt dat het portaal van Innofeet met name is bedoeld voor eigen 

gemak van Innofeet. Niet voor de pedicures. 

- Vraag: Moeten we doorgaan met oude zorgplan als het nieuwe zorgplan er nog niet 

is? (naschrift bestuur: aantal behandelingen moet in nieuwe jaar opnieuw 

vastgesteld worden. Het huidige zorgplan is geldig tot de nieuwe van 2016 er is. 

Streefdatum nieuwe zorgplan voor 1 april 2016). 

Voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

 



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 
 

 


