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Het jaar is bijna voorbij en de kerstdagen staan voor de deur. Als stichting
kijken we terug op een jaar waarin we meer vorm hebben gegeven aan onze
werkzaamheden voor jullie.
Het ledenaantal is weer gegroeid, de erkenning is verder uitgebreid, de casusbesprekingen in de
nieuwsbrieven zijn gestart er zijn nieuwe flyers bijgekomen en de ledenomgeving op de website is
voor elkaar! Voor het nieuwe jaar hebben we alweer ideeën om ons netwerk nog beter op de kaart te
zetten en we hopen dat jullie ons daarbij blijven helpen. De flyers kunnen daar goed ondersteunen,
dus deel ze uit aan je cliënten en geef ze mee voor bij de huisarts of podotherapeut. Zo worden de
technieken en de naam van de stichting steeds bekender en daar profiteren we allemaal van.
We wensen jullie allemaal heel fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!
Kerstgroeten van
Cindy en Yvonne
Stichting Arkada Nederland

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

Vragen over de MDR
Vorige maand hebben we met vallen en opstaan het MDR webinar gehouden. Uiteindelijk
is er toch een leuk filmpje gemaakt waarin de meeste vragen beantwoord worden over
wat ide MDR nu precies inhoudt en waarom dat belangrijk is voor de pedicure praktijk.
Heb je het gemist, dan is het filmpje terug te kijken in de ledenomgeving op onze
website.
Inmiddels hebben we een paar vragen van collega's binnen gekregen, met betrekking tot
het digitale programma MDR Start, voor het toepassen van de MDR. Die willen we jullie
niet onthouden.

Tijdens de Arkada behandelingen gebruiken we acryl als “hulpmiddel”. Valt de
Acryl niet onder de mdr?
Nee. Het acryl is geen medisch hulpmiddel, de Arkada cube wel, maar die wordt puur
door jou als professional in de praktijk ingezet, de cliënt gaat niet met een medisch
hulpmiddel naar huis in tegenstelling tot een op maat gemaakte nagelbeugel of orthese.
Op zich is het dus wel een medische handeling, maar er is geen medisch hulpmiddel
waar de klant iets mee moet. Het valt als behandeling wel onder de MDR, maar dit geeft
minder registratie verplichtingen. Je moet wel zorgen dat je veilige CE gekeurde
producten gebruikt. Alle Arkada producten hebben waar nodig een CE keurmerk en een
GMP certificaat. Dat staat voor Good Manufacturing Practice. Dat is een Europese
erkenning voor veilige producten met een goed en consistent productieproces. Dat is erg
fijn om te weten.

Moet je in de veiligheidstabel op alle wet eisen een antwoord te geven?
Nee, zoals Benedict in het filmpje uitleg, ga je na of de betreffende eis voor jouw van
toepassing is. Is dat niet het geval dan noteer je simpelweg "n.v.t."
In de tabel staan voorbeelden van wat er bedoeld wordt met een veiligheidsrisico.
Sommige zijn wel op ons van toepassing andere niet. Hij heeft in het filmpje er 2
uitgepakt om te laten zien. Het is de bedoeling dat je ze naloopt en erover nadenkt. Is het
wel of niet van toepassing op jouw hulpmiddel? Daarnaast kun je soms zelf nog dingen
verzinnen die van belang kunnen zijn en dus kun je velden toevoegen. Het gaat erom dat
je nadenkt over mogelijke risico’s of valkuilen in je productieproces en dat vastlegt.

Benedict vertelt dat het formulier na opslaan en versturen in de database wordt
opgeslagen, kun je dan nog iets wijzigen of kun je gemaakte verklaringen in de
database terug zien?
Ja dat is jouw persoonlijke register dat via het portaal wordt opgeslagen, zie het als een
soort cloud. Jij kunt daar altijd weer in om een hulpmiddel op te zoeken, maar dus ook om
je tabel of andere zaken aan te passen.
Sommige collega's vinden het lastig om de tabel in te vullen, daarom heb ik als voorbeeld
mijn tabel gekopieerd. Misschien geeft dit jullie een idee hoe dit aan te pakken. De PDF
kun je hieronder downloaden.

PDF Veiligheidstabel MDR Start

Nieuw in Pedicureland is de Pedicure voordeelpas!
Geïntroduceerd door het team van Pediroda en ook wij doen
mee met leuke aanbiedingen!
Innovatie in de voetzorgbranche
De Pedicurevoordeelpas is dé innovatie in de voetzorgbranche met veel voordeel voor
voetzorgverleners en wij stellen jullie graag op de hoogte van dit mooie initiatief.
De Pedicurevoordeelpas is een kortingspas die speciaal werd ontwikkeld voor
voetzorgverleners zoals Pedicures, Medisch Pedicures, Sportpedicures, Oncologisch
Voetzorg Verleners, Podologen en Podotherapeuten. Een branche waarin bijna 20.000
mensen werkzaam zijn.
Korting en gratis producten
Het systeem van de Pedicurevoordeelpas brengt voetzorgverleners en partnerbedrijven
met elkaar in contact en houders van de pas kunnen gebruik maken van mooie
kortingen die door de partners worden aangeboden. Dit betreft kortingen op producten bij
groothandels, kortingen op opleidingen en cursussen, kortingen op specifieke producten
en diensten van deelnemende partners, gratis webinar inclusief accreditatie en ga zo
maar door.
Het aantal deelnemende partners wordt steeds meer uitgebreid zodat houders van de
Pedicurevoordeelpas op steeds meer vlakken van aantrekkelijke kortingen en leuke
aanbiedingen kunnen profiteren. Alle nieuwe partners en alle nieuwe kortingen en
aanbiedingen worden per nieuwsbrief, via de website en op de socials aan de
pashouders bekend gemaakt.
Hoe werkt de Pedicurevoordeelpas?
U koopt een pas via de website www.pedicurevoordeelpas.nl. Vervolgens ontvangt u de
gepersonaliseerde pas thuis en krijgt u toegang tot de aanbiedingen op de website. De
aanschafprijs wordt direct al dubbel en dwars terugverdiend. Kijk dus snel op de
website en overtuig uzelf.
Met de Pedicurevoordeelpas ontvang je als voetzorgverlener kortingen bij heel veel
webwinkels en fysieke winkels door heel Nederland.
Kijk in het menu bij kortingen om de aangesloten winkels, bedrijven en webshops te
ontdekken. Wil je gebruik maken van de kortingen, bestel dan snel de
Pedicurevoordeelpas.
Als houder van een Pedicurevoordeelpas, ontvang je direct al een voucher voor
een gratis Pediroda webinar inclusief accreditatiepunten ter waarde van € 65,00!

naar de Pedicurevoordeelpas

Nieuwe handige instrumenten
Aarkada heeft 4 nieuwe handige tools ontwikkeld om je te helpen bij het plaatsen van de UniBrace
beugel. Voor velen van ons is het vasthouden van de draad op de nagel soms best lastig en je
hulpmiddel kan soms teveel ruimte innemen waardoor het lastig is de composiet op de juiste plaats te
zetten.
Dat wordt nu een stuk makkelijker. Er zijn 2 applicatoren en 2 soorten pincetten ontwikkeld. Beide zijn er
is een rechte en een gebogen uitvoering, zodat ieder kan kiezen wat je voorkeur heeft. De applicatoren
hebben aan het ene einde een scherpe smalle punt. Daarmee kun je de, wanneer je de beugel wilt
plakken op de nagel, de beugel rekken in het oogje aan het einde. De punt is zo smal, dat je makkelijk
composiet ernaast kunt plaatsen. Het ander eind van de applicator heeft een soort mini vorkje. Dat vorkje
past precies over de draad, waardoor je die makkelijk en stevig tegen de nagel kunt duwen voor jet
vastplakken. Nu zal de draad altijd stevig tegen de nagel liggen en niet in de composiet zweven.
De 2 pincetten zijn erg fijn in gebruik om een beugel onder de nagel te haken of ook weer de beugel uit te
rekken en te bevestigen.
De instrumentjes variëren in prijs van € 8,- tot € 10,- exclusief btw.
Binnenkort komen er nog meer nieuwe producten in het assortiment. We houden jullie op de hoogte!

Er is een nieuwe cursusagenda voor 2022
We beginnen het jaar met een verzoeknummer en dat is een Fresh-Up dag voor UniBrace
specialisten. Net als de Fresh-Up voor Arkada is deze dag deels door jullie zelf in te vullen. Waar
heb je behoefte aan, welke vragen heb je, waar wil je extra aandacht aan besteden? Vooraf krijg
je een vragenformulier waarop je je wensen aan kunt geven, daarmee maak ik een cursusdag
op maat. Er zijn nog een paar plekjes vrij op vrijdag 28 januari in Ommen. Is deze dag een
succes, dan zal ik deze zeker vaker inplannen.

Naar de cursusagenda
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