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NIEUWSBRIEF
september 2021

De meeste collega's zijn weer fris terug van vakantie en aan het
werk in de praktijk. Dat geldt ook voor ons. Uitgerust het najaar in. Er

staat ons weer een drukke periode te wachten, in onze praktijken, met
trainingen geven en natuurlijk stichting werkzaamheden. We hebben

je weer een paar interessante zaken te vertellen. We wensen jullie
dus veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief.

In dit nummer vind je oa:

Casusbespreking UB van Tineke Peeters uit Haarlem
Gratis demonstratie exclusief voor onze leden van de digitale MDR Tool van
ProVoet via Waveland
Podo zout met magnesium
Toegang tot de vernieuwde website van de stichting

Heeft iedereen de inloggegevens voor de nieuwe besloten omgeving op de website ontvangen? Zijn er
problemen neem dan even contact met ons op via info@stichtingarkadanederland.nl 

https://mailchi.mp/528606a50cc1/nieuwsbrief-september?e=%5BUNIQID%5D
mailto:info@stichtingarkadanederland.nl
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Yvonne Boertjes en Cindy Oosterkamp
Stichting Arkada Nederland

CASUSBESPREKING 
 

In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken. Deze rubriek
geeft je steeds nieuwe ideeën hoe je een bepaald probleem aan zou kunnen
pakken. We houden jullie op de hoogte van behandelopties en natuurlijk van
nieuwe producten. Deze keer  een mooie UniBrace casus van collega specialist en
lid van de stichting Tineke Peeters uit Haarlem.  

Echt een mooi voorbeeld hoe een nagel snel, compleet van uiterlijk kan
veranderen. We volgen haar keuzes en werkwijze en reflecteren daarop, zodat we van elkaar
kunnen leren.

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. Wij maken er een mooi verhaal van met de opmaak, dus je hoeft geen speciale skills te
hebben.
 

MDR
 

Naar de casus

mailto:info@stichtingarkadanederland.nl?subject=Casusbespreking%20nieuwsbrief
mailto:info@stichtingarkadanederland.nl?subject=Casusbespreking%20nieuwsbrief
https://mcusercontent.com/ef5adb4998c4d00cd8d29055e/files/a80f6e45-0ed0-68cb-7341-e9d6e6e96c9f/Casus_UB_september_Tineke.pdf
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We hebben er al eerder aandacht aan besteed. De MDR.
Deze wet is per 26 mei 2021 ingegaan en staat voor
Medical Device Regulations. In deze wet wordt
beschreven wat een medisch hulpmiddel is waaraan een
medisch hulpmiddel moet gaan voldoen. 

Hoewel er op Facebook en andere social media wordt
getwijfeld door collega's of deze wet wel op ons beroep

van toepassing is. Kunnen we daarover kort zijn; Ja de wet is van toepassing op pedicures,
medisch pedicures en andere voetzorgverleners! 
Het feit dat het beroep pedicure een vrij beroep is, een zogeheten ambacht, wil niet zeggen dat we
vogelvrij zijn om te doen wat we willen. We behandelen mensen en daarom moeten we ons aan
wetten houden, maar ook aan branche voorschriften. Een vrij beroep is nu eenmaal niet
vrijblijvend.

Binnen onze beroepsgroep is het belangrijk om te weten dat individueel op maat
gemaakte nagelbeugels en siliconen

orthesen wettelijk worden gezien als een "medisch hulpmiddel naar maat".
 
UniBrace, net als bijvoorbeeld Ross Fraser of een 3TO nagelbeugel of zelfs een veertje valt ook
onder deze wet. Hoewel deze beugels, in de laagste risico klasse worden ondergebracht, moet je
dus voldoen aan de eisen van de MDR wetgeving.
 
Eerder berichten we al, dat het belangrijk is binnen de nieuwe wet om met producten te werken
waarvan de herkomst duidelijk te achterhalen is. Dat betekent, dat de groothandel bekend is waar
jij het hebt gekocht, maar ook de fabrikant moet bekend zijn en het product moet een CE
keurmerk met registratienummer hebben. Kortom alle info die van belang is om de herkomst te
herleiden van het medisch hulpmiddel, dat op je cliënt is aangebracht. Hett is nog best lastig alle
informatie die de MDR van je vraagt goed vast te leggen en beschikbaar te houden. Bovendien
moet je met iedere client een behandelovereenkomst op papier aan gaan. De brancheorganisaties
hebben zich verdiept in manieren om dit zo goed mogelijk te doen. Stipezo heeft ervoor gekozen
een Word document op te stellen. Dat kun je bij de administratie aanvragen. Je kunt het invullen
met je eigen gegevens en een behandelovereenkomst voor je cliënten opstellen. 

MDR-tool beschikbaar voor ProVoet-leden

Sinds kort is er een digitale tool beschikbaar. Deze MDR
Tool is ontwikkeld door Waveland. Het is een Lite versie
van het systeem dat podotherapeuten gebruiken.
Waveland is een bedrijf voor juridische dienstverlening en
ondersteuning. Zij maken bijvoorbeeld tools voor ISO
trajecten, databeveiliging en de AVG. Speciaal voor de
pedicure die maatwerk beugels en/of orthesen maakt is
er dus een verkorte uitgeklede versie van het
programma beschikbaar.

Het betreft een tool speciaal voor zorgverleners die incidenteel een hulpmiddel met een (volgens
de wettelijke MDR indeling) laag risicoprofiel maken en afleveren aan een cliënt, waardoor alleen
de hoogst noodzakelijke onderdelen erin staan. De tool bevat:

De bewerking van de wet MDR, geschreven als direct beleid, procedures en registraties,
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toegespitst op de pedicurepraktijk
Beschreven beleid
Eenvoudig bijhouden van wettelijke producteisen en risico’s
Aanmaken van een overeenstemmingsverklaring
MDR-verklaring voor de cliënt
Database met alle verklaringen met terugzoekfunctie

Met behulp van de MDR-tool kun je altijd aantonen dat je voldoet aan de belangrijkste eisen van
de MDR.

De kosten voor deze tool zijn voor ProVoet-leden € 4,85 per maand.

 
! Exclusief voor onze leden morgen wij jullie een gratis demonstratie webinar aanbieden. Waveland
zal ons in webinar vorm door het programma loodsen en vragen beantwoorden, zodat je weet wat

de tool voor je kan doen.

Wij hebben al een preview gehad en zijn enthousiast!
 
We hebben een poll op de leden Facebook pagina gezet, bij voldoende belangstelling gaan we het

webinar binnenkort organiseren.

Podologisch zout met magnesium
AArkada staat inmiddels bekend om het produceren van kwaliteitsproducten. Het is dan ook niet zo raar
dat juist in deze hectische tijd podologisch zout met magnesium op de markt wordt gezet.

Het is ideaal voor cliënten die graag thuis hun voeten goed verzorgen. 
De combinatie van dit zout met verschillende oliën zoals citroenolie, muntolie, organo-olie en teatree olie,
maakt dat het de voeten en nagels reinigt en verzorgt, het verzacht irritatie, jeuk, én neutraliseert
onaangename geuren.

ZOUT - reinigt, verzacht en exfolieert. (Het is milder dan scrub en verwijdert alleen de dode
huidcellen)
MAGNESIUM SULFAAT - heeft ontstekingsremmende, antibacteriële, anti-seborroïsche en anti-
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transpirerende eigenschappen.
CITROENOLIE - vernietigt micro-organismen op de huid en de nagels. Desinfecteert en verfrist.
MUNTOLIE - helpt bij het regenereren van huidschade, heeft een aangename geur, geeft een
gevoel van frisheid.
OREGANO-OLIE - vernietigt Candida albicans-gistsporen, die de oorzaak zijn van terugkerende
mycosen van de huid van de voeten en nagels. Het heeft ontstekingsremmende en antibacteriële
eigenschappen en ondersteunt de behandeling van psoriasis en eczeem.
TEA TREE OLIE - heeft ontstekingsremmende en antivirale eigenschappen. Het dringt
gemakkelijk door de huid Dankzij bewezen schimmelwerende eigenschappen, wordt het gebruikt
bij de behandeling van diepe onychomycose en alle andere schimmelinfecties van de huid.

Maar magnesium is erg veelzijdig en staat al eeuwen bekend om zijn heilzame werking en
wordt door de huid van de voeten juist supersnel opgenomen.

Magnesium heeft een rustgevend effect op lichaam en geest, zorgt voor een heerlijke
nachtrust en meer energie gedurende de dag
Versoepelt gewrichten 
Verzacht de huid 
Brengt rust in het zenuwstelsel 
Zorgt voor schone bloedvaten en voorkomt verkalking 
Ontspant spieren 

Een ideaal product voor wandelaars en sporters die na een dag flinke inspanning wel wat ontspanning
kunnen gebruiken.  

Een voetenbadje vullen met water en 2-3 kleine schepjes podologisch zout toevoegen. Goed roeren,
zodat een actief reinigingsschuim ontstaat. 5-8 minuten heerlijk genieten en afdrogen. Afspoelen is niet
nodig. Daarna je voeten verzorgen met een goed product.

In de webshop hebben we dit zout meestal op voorraad. Het is misschien een leuk ideetje om dit samen
met de heerlijke Arkada Zalf aan te bevelen. 

Voor beide producten geldt 5 bestellen 6 ontvangen

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

Naar de webshop

https://www.arkada-webshop.nl/a-65375664/diversen/podologisch-zout-met-magnesium/
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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.

 

ONDERZOEK
Nog steeds verzamelen we graag behandeltrajecten van Arkada en UniBrace in
onze database.  De linkjes naar de formulieren vind je keer hieronder, maar ook in de
besloten Webshop op de site. Handig, dan zijn ze steeds bij de hand!

Help je mee?
 
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. 

PDF voor Arkada

Digitaal Arkada database invulformulier

PDF voor UniBrace

Digitaal UniBrace database invulformulier

https://mcusercontent.com/ef5adb4998c4d00cd8d29055e/files/0598a807-c78c-488e-a966-ed5b198862d9/Casus_Arkada_s_methode_voor_onderzoek_door_Stichting_Arkada_Nederland_.pdf
https://forms.office.com/r/SGSRvVjpA9
https://mcusercontent.com/ef5adb4998c4d00cd8d29055e/files/41895985-86d8-47bf-bead-7d0db36529e2/Casus_UniBrace_voor_onderzoek_door_Stichting_Arkada_Nederland.pdf
https://forms.office.com/r/F17MF5FRV6
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