Diabetes Cliënten in mijn Praktijk
(wel gekwalificeerd, geen contracten met Podotherapeuten)
Per 1 januari 2015 gaat er voor de vergoedingen veel veranderen.
U hebt simms classificatie 0 of 1, dan krijgt u geen vergoeding meer uit uw basisverzekering,
ook niet uit uw aanvullende. Voor simms 1 geldt dat, u voor het vaststellen van deze
classificatie, nog wel een vergoeding kunt krijgen uit de basisverzekering vanaf zorgprofiel 2,
dit wordt door de arts of podotherapeuten vastgesteld, maar ook alleen voor technische
behandelingen.
Wij mogen alleen technische behandelingen doen. Een voorbeeld hiervan is het behandelen
van een ingroeiende teennagel, een likdoorn behandelen of eelt verwijderen. Maar een
volledige behandeling wordt niet meer vergoed. Als u dit wel wilt, berekenen wij dit aan u
door. In de praktijk komt dit neer op de vergoeding die wij declareren bij de podotherapeut
die ligt tussen de € 16,50 en € 22,50 incl. 21% die moet er dus nog af. Dit houdt voor u in dat
wij ongeveer tussen de 10 en 20 minuten voor behandeling qua tijd hebben. Wilt u toch een
volledige behandeling, komt mijn tarief er nog bij en wordt door u persoonlijk afgerekend.
Hoeveel dat tarief is, hangt af in welk zorgprofiel u valt. Dit zorgprofiel bepaalt de
podotherapeut. Mijn tarief kunt u dus nergens meer declareren.
Ik persoonlijk heb de contracten met de verschillende podotherapeuten niet getekend wat
houdt dit voor u in.
Kort gezegd; als u recht heeft op een technische vergoeding van 1/2/3 dingen b.v.
ingroeiende nagel , eelt en een likdoorn kunt u de rekening niet via mij declareren (u kunt
wel gewoon bij mij blijven als u dit wenst) of u zoekt een collega die wel heeft getekend.
Voor een volledige behandeling kunt u altijd bij mij terecht, maar deze rekeningen kunt u
dus niet meer declareren. Ook bij een Pedicure die wel heeft getekend, moet u voor een
volledige behandeling bijbetalen.
Waarom heb ik niet getekend?
Het druist in tegen alles wat ik de afgelopen 35 jaar heb geleerd hoe men een diabetisch
cliënt dient te behandelen. U heeft niet 1/2/3 plekjes die alleen diabetisch zijn uw hele voet/
lichaam is dat. Als u de rest zelf moet doen en het niet goed kunt zien of er niet goed bij
kunt, maakt u misschien een wondje wat grote gevolgen kan hebben voor een diabeet.
De vergoedingen zijn te laag ik wil niemand in 10/20 minuten afraffelen voor € 16,50 zo wil
ik in mijn praktijk niet werken. Behalve rapporteren en evalueren moeten wij ook in het
kwaliteitsregister blijven, kost veel geld die verplichte scholing. Hier is niks mis mee maar
moet wel worden betaald. Dit zijn enkele redenen van mijn besluit. Maar er zijn er nog meer
teveel om hier op te noemen. Natuurlijk mag u mij er altijd naar vragen.
Bedankt voor uw begrip.
Uw pedicure Magda Klok

