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NIEUWSBRIEF
JUNI 2021

De 2e nieuwsbrief van dit jaar! We zijn er maar druk mee. Best een
uitdaging om steeds nieuwe content te maken.

In dit nummer vind je:

Nog een erkenning te vieren!
De nieuwe afgesloten leden omgeving op de website is gelanceerd
Er zijn 3 nieuwe flyers aan ons assortiment toegevoegd
Casusbespreking
De database krijgt vorm
MDR regelgeving

Genoeg nieuws dus weer voor deze keer. We wensen jullie alvast een fijne vakantie
periode en veel leesplezier, tot september!

Yvonne Boertjes en Cindy Oosterkamp
Stichting Arkada Nederland

Erkenning van de NVvP!

Nadat ProVoet en ook Stipezo onze mooie Arkada methode
hebben erkend eind vorig jaar, heeft ook de podotherapeuten
branche organisatie NVvP, haar goedkeuring gegeven. We
hebben mooie gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger

van het bestuur. Veel podotherapeuten blijken het zetten van een beugeltje bijvoorbeeld
wel graag over te willen laten aan een goed opgeleide, serieuze partner. Die mogelijke
partij zien zij in jullie, de leden van de Stichting. Omdat wij ons verder zijn blijven
ontwikkelen en een mooie specialisatie hebben. Daarom mogen wij nu officieel op onze
flyers vermelden dat zij de Arkada methode erkennen. Uiteraard blijven wel de
voorwaarden van kracht die zijn afgesproken met de andere 2 organisaties. Dat wil zeggen
dat de behandelaar gecertificeerd is en de grenzen van bekwaam- en bevoegdheid in acht
genomen worden.

DE NIEUWE WEBSHOP IS KLAAR!

Zoals jullie weten ontwikkelen we alles zelf, dus ook de website. Omdat dit niet
ons dagelijks werk is, duurt het soms even voor we alles goed voor elkaar
hebben. Maar met wat bloed, zweet en tranen is het gelukt en zijn we er blij
mee. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden.

De webshop is alleen toegankelijk voor
leden. Hier vind je nu de mooie exclusief
voor jullie ontwikkelde flyers. Maar er zijn
ook 2 korte PowerPoint presentaties
waarmee je een presentatie kunt houden
bij bijvoorbeeld de huisarts of
podotherapeut in je omgeving. Er zijn
productinformatiebladen beschikbaar,
video filmpjes over de technieken en
foto's.
Alles behalve de flyers is gratis te
downloaden voor onze leden. Zodat jullie dit kunnen gebruiken om op een
mooie professionele manier je praktijk en kennis te promoten.

TIP: er zijn 2 mooie affiches bij met een hoge resolutie, genoeg om op A3
formaat te laten printen. (Kijk onder foto's) Mooi in een lijst in je praktijk!
 

Om in de webshop te komen, heb je inloggegevens nodig. Daarvoor
ontvang je snel een aparte mail van ons met een link om zelf een

wachtwoord in te stellen.

NIEUWE FLYERS 
 

De erkenning van de technieken vinden we erg belangrijk, we zijn er trots op en
het is natuurlijk een Unique Selling Point. Daarom hebben we de flyers voor
huisartsen en podotherapeuten aangepast. De erkenning is erop vermeldt en er
is ruimte gekomen voor je eigen praktijk informatie. 

 
Er zijn 3 nieuwe flyers
Een gecombineerde flyer met informatie
over zowel de Arkada methode als
UniBrace, voor specialisten die in
beiden technieken gecertificeerd zijn
Een flyer met informatie over alleen de
Arkada methode, voor specialisten die

hierin gecertificeerd zijn
Een flyer met informatie over UniBrace, voor specialisten die
hierin gecertificeerd zijn

Je kunt ze allemaal bekijken in de nieuwe webshop.

CASUSBESPREKING 
In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie
bespreken. Dit keer is het een bijzonder Arkada
behandeltraject.  

Deze rubriek geeft je steeds nieuwe ideeën hoe je een
bepaald probleem aan zou kunnen pakken. We houden jullie
op de hoogte te houden van behandelopties en combinaties
en natuurlijk van nieuwe producten.
Heb jij een interessante casus? Je bent van harte welkom die met ons te delen.
Stuur je foto’s en de casus gegevens naar info@stichtingarkadanederland.nl o.v.v.
casusbespreking nieuwsbrief.
Deze casus laat goed zien welke soort gegevens we graag van je willen hebben.
 

ONDERZOEK
De vorige keer hebben we je gevraagd ons te helpen om zoveel

mogelijk behandeltrajecten te verzamelen in een database. Zowel van Arkada behandeling
als UniBrace. De linkjes naar de formulieren vind je nog een keer hieronder, maar ook in

de nieuwe besloten Webshop op de site. Handig, dan zijn ze steeds bij de hand!

Help je mee?
 
Voor beide onderzoeken hebben we upload formulieren gemaakt. Die kun je invullen en je
foto's insturen via de linkjes hieronder.
Om je een idee te geven van de gegevens die we nodig hebben, hebben we
PDF's  gemaakt die je kunt printen. Wanneer je klaar bent om alles in te leveren, vragen
we je om dat via de digitale versie te doen. De foto's stuur je i.v.m. de grootte van zo'n
bestand, apart via WeTransfer o.v.v. je Praktijknaam en hetzelfde cliëntnummer als op het
formulier. Wij voegen alles samen in de database.

De formulieren vind je hieronder en binnenkort ook in het nieuwe besloten deel van de
website.

Verzamel alle gevraagde gegevens
Maak bij de start van elke behandeling foto's en aan het eind (4 foto's dus per nagel)
Zorg voor heldere belichting die de kleuren zo natuurlijk mogelijk laat overkomen
Zorg voor een goede focus en zoom
Maak een foto recht boven op de nagel
Maak een foto recht van voren, zodat de boog van de nagel goed te zien is
Herhaal dit bij iedere controle
Houdt je zo goed mogelijk aan de voorgeschreven controle momenten

Wij hopen dat jullie mee willen helpen om mooie onderzoeksgegevens te
verzamelen. Het mogen mooie, maar ook minder succesvolle casussen zijn.
Geen enkele behandeling is 100% succesvol en ook de mindere zeggen iets
over de techniek. 

MDR
Misschien weten jullie het al wel….

 
De MDR wet is per 26 mei 2021
ingegaan. Dit staat voor Medical Device
Regulations. In deze wet wordt
beschreven waaraan een medisch
hulpmiddel moet gaan voldoen. Binnen
onze beroepsgroep gaat het over de
maatwerk nagelbeugel en siliconen
orthese.

 

UniBrace valt ook onder deze wet.
 
UniBrace is niet invasief, wordt uitsluitend op een nagel aangebracht, is
patiëntgebonden en wordt niet in de handel gebracht. UniBrace wordt gebruikt
voor behandeling of verlichting van een letsel of een beperking, er is sprake van een
wijziging aan de anatomie. We veranderen immers de vorm van een ingroeiende
nagel.
 
Een UniBrace wordt gemaakt van chirurgisch staaldraad dat door ons met behulp
van een instrument en tangetjes wordt gevormd zodat deze op de nagel past.
UniBrace wordt volgens een behandelplan of – traject aangebracht. Er is dus sprake
van interne vervaardiging van een hulpmiddel, dat persoonsgebonden is en op maat
wordt gemaakt. Het is geen massa product. 
 
Dit alles maakt dat UniBrace een “hulpmiddel naar maat” is en onder de MDR wet
valt.
 
Volgens de criteria binnen de wet MDR kan de nagelbeugel in risicoklasse 1, een
lage risicoklasse, worden ondergebracht.
 
Voor ons als gespecialiseerde UniBrace specialisten is het nu de taak om producten
te gebruiken mét een GOED CE-keurmerk mét een nummer.
 
Van ieder gebruikt onderdeel moet bekend zijn;

het CE-keurmerk met registratienummer
 indien van toepassing het lot-nummer
 de naam van de fabrikant
 de naam van de groothandel 
 de dikte van het draad

 
Kortom alle info die van belang is om de herkomst te herleiden van het medisch
hulpmiddel, dat op je cliënt is aangebracht.
Het eigenlijke medische hulpmiddel is de UB-beugel op zichzelf, dus zoals die op de
nagel van de cliënt is aangebracht. Dus niet het UB-instrument, maar wel het draad,
de bond en composiet.
 

In jouw praktijk is het van belang dit te documenteren middels je
patiëntendossier. Dit kan een kaartensysteem of softwareprogramma zijn. 
Geef daarom elke beugel een uniek nummer en bewaar dat in een document
bij je cliëntengegevens.
Gaat het om een orthese, dan zet je het serienummer ook op het zakje of
doosjes waarin je de orthese meegeeft.
Stel deze gegevens ook beschikbaar aan jouw cliënt. Dit kun je doen als een
zogenaamde behandelovereenkomst.
Als laatste, geef je cliënt goede schriftelijke informatie over de beugel. Gebruik
daarvoor bijvoorbeeld de flyers van de Stichting.

Het lijkt ons dat je op deze manier laat zien dat je bewust bezig bent geweest met
deze wetgeving. 
 
De wettelijke bewaartermijn van deze MDR-gegevens is 10 jaar en bij sluiting van
jouw praktijk dienen deze gegevens vernietigd te worden.
 
Wij zullen proberen een handzaam document voor jullie op te stellen zodat het
allemaal wat makkelijker wordt dan het in eerste instantie lijkt. Dit staat binnenkort in
de nieuwe webshop.
 
Voor de arkada-webshop heeft het ook gevolgen. Voor de producten die gebruikt
worden voor het vervaardigen van een UniBrace wordt, voor zover mogelijk, een
informatieblad aangemaakt met alle relevante informatie.  Zodat alles transparant is
voor de gebruiker en cliënten.
Deze informatiebladen zullen in de loop der tijd aangevuld worden, want veel
leveranciers zijn nog bezig om binnen hun eigen bedrijf ook deze wet vorm te geven.
 
Al met al een groot Europees gebeuren waarover nog veel vragen en
onduidelijkheden zijn. Niet elk bedrijf is er al helemaal klaar voor. Er moeten nog heel
wat stappen gezet worden. 
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