
Vastgesteld 7-4-2018 
 
Huishoudelijk reglement: 
 
Collectieve verzekeringspremie en Contributiebetaling 
 
addendum opname in de beroepscodecode van de Medisch pedicure 2017  
 
1. Collectieve verzekeringspremie  
 
*Verplichte deelname aan de collectieve verzekeringen van VvAA voor (nieuwe) leden van de NMMV. 
 
De NMMV stelt nieuwe leden verplicht om per direct mee te doen in de collectieve verzekering van VvAA. De 
NMMV hanteert daarbij de regel dat een nieuw lid een volle maand de tijd krijgt om een andere verzekering op 
te zeggen. Bijvoorbeeld; een nieuw lid meldt zich aan op 5 januari. Dan betaalt zij mee aan de VvAA-premie 
vanaf 1 maart. Premies voor VvAA die lopende het jaar geïnd worden, zullen gebruikt worden als korting op de 
premie voor alle leden in het volgende kalenderjaar.  
 
*Goedkeuring van een andere beroepsverzekering wordt in overleg met VvAA wel of niet afgegeven.  
 
2. De contributie 2019: 
 
De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 250,00 per lid 
 
2. Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners/ KMV 
 
 verplichte inschrijving in het KMV door (nieuwe)leden. 
 
De NMMV stelt ieder (nieuw) lid verplicht zich per direct bij Kabiz aan te melden voor opname in het KMV 
(Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners). Verzekeraars hebben het KMV opgenomen in de polissen AV. 
Voor hen en anderen is het KMV het enige register dat zij kunnen raadplegen om te controleren of (nieuwe) 
leden voldoen aan de eisen van (her-) registratie MBO-4 MP. Het Kwaliteitsregister Pedicure/KRP voldoet niet 
aan de eisen voor MBO-4 MP. De NMMV hanteert daarbij de regel dat een nieuw lid een volle maand de tijd 
krijgt om zich te laten registreren bij Kabiz. 
 
Indien (nieuwe)leden niet aan bovenstaande eisen voldoen zullen zij van de website van de NMMV worden 
verwijderd. Het lid krijgt daarover bericht. Daarna heeft het betreffende lid nog een maand de tijd alsnog aan 
de verplichtingen te voldoen. Is dan nog niet voldaan aan de verplichtingen, dan zal het betreffende lid 
geroyeerd worden. Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NMMV d.d. 07-04-2018 
 
Leden hebben vóór de ALV gelegenheid om deze tekst op details aan te laten passen door dit kenbaar te 
maken per mail aan secretariaat@nmmv.nl ter attentie van: artikel 22 verplichte inschrijving in het KMV door 
(nieuwe)leden. 
Uitsluitend tijdig ingediende bezwaren tegen de tekst worden meegenomen.  
Er wordt niet gestemd over de inhoud door de leden! 

 
ADDENDUM: opname in de beroepscodecode van de Medisch pedicure 2017. 

 
Tekst addendum: 
Het bestuur van de NMMV heeft na onderzoek vastgesteld dat de Arkada Methode niet geschikt is om in te 
zetten bij risicopatiënten van alle risicogroepen. 
Derhalve is het niet toegestaan voor leden van de NMMV om de Arkada Methode in te zetten bij cliënten die 
tot een risico groep behoren.  
Voor niet risicopatiënten kan de Arkada Methode ingezet worden mits er géén sprake is van een contra-
indicatie.  
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Het verdient de voorkeur om voor het inzetten van de Arkada Methode, altijd vooraf toestemming te vragen 
aan de huisarts. Er kan altijd een onbekende contra-indicatie zijn. 
Indien er richtlijnen komen over het inzetten van de Arkada Methode zullen de huidige richtlijnen zonodig 
daarop worden afgestemd.  
 

Artikel 20: Aanpassen vacatieregeling artikel 20 van het huishoudelijk reglement: 

Besloten is dat bestuursleden per bijgewoonde vergadering 8 uur kunnen declareren bij de NMMV. Dit is voor 

het bijwonen en voorbereiden van de vergadering maar exclusief reis- en andere onkosten. Ingaande per 1-1-

2018 

 

 

 


