
De praktijk mag weer open! 

 

Na 8 weken dicht te zijn geweest voor fysieke behandelingen is de praktijk weer geopend vanaf 

maandag 11 mei 2020. 

Om te mogen werken, moet er wel voldaan worden aan het protocol welke door Provoet met 

goedkeuring van het RIVM is opgesteld. 

Deze wil ik graag met u delen zodat één en ander goed zal verlopen.  

 

Wat ik van u vraag: 

• U mag alleen komen wanneer u en uw gezinsleden geen verschijnselen hebben van het 

coronavirus 

• U komt alleen of uw eventuele metgezel verblijft tijdens uw behandeling buiten de 

praktijkruimte  

• U komt zoveel mogelijk op de afgesproken tijd 

• U maakt alleen in uiterste nood gebruik van het toilet 

• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met de door mij aangereikte handgel  

• De betaling vindt plaats door middel van een bankoverschrijving en als het niet anders 

kan in gepast geld 

• Er wordt per behandeling een extra bijdrage gevraagd van €2,00 (zie * voor uitleg)  

 

Wat u van mij kunt verwachten: 

• Als ìk of één van mijn gezinleden verschijnselen heeft van het coronavirus zal ik u niet 

behandelen 

• Ik plan 15 minuten tussen elke twee afspraken zodat er geventileerd en schoongemaakt 

kan worden 

• Ik draag tijdens de gehele behandeling een bril met gezichtsscherm en handschoenen 

• Ik geef u een veilige en schone behandeling volgens de richtlijnen van Provoet en het 

RIVM 

 

Mondmasker 

Vanzelfsprekend bent u vrij om zelf tijdens de behandeling een mondmasker te dragen.  

Wanneer ik er voldoende in voorraad heb, kunt u een mondmasker bij mij aanschaffen voor € 

1,25 per stuk. 

 

Volgorde 

Het is een lastige taak om iedere cliënt (de wachtlijst bestaat nu uit 165 cliënten) zo snel 

mogelijk te behandelen.  

Daarvoor maak ik gebruik van een selectielijst die ik op basis van noodzaak heb gemaakt.  

Voor mij is bijvoorbeeld belangrijk of iemand diabetes, reuma of kanker heeft, slechtziend is, 

moeizaam beweegt en een partner of mantelzorger heeft. 

Vanzelfsprekend telt het hebben van ernstige en/of pijnlijke voetklachten zwaar mee. 

U ziet dat ik het uiterst serieus neem en hoop daarom op uw begrip voor mijn gemaakte keuzes. 

Als u 'aan de beurt' bent, neem ik óf telefonisch óf via whatsapp contact met u op. 

 

Cosmetische behandelingen 

Juist ook vanwege het bovenstaande probleem heb ik besloten tot nader order géén nagels te 

lakken en geen voeten in te crèmen.  



De behandeling moet doeltreffend en efficient zijn; het contactmoment zo kort mogelijk. 

 

*Uitleg extra bijdrage: 

Ten op zichte van 'vroeger' moet het mondmasker vaker vernieuwd worden. De prijs van een 

mondmasker is 10x duurder geworden, waardoor dit een grotere kostenpost is.  

Tevens is het gebruik van1 paar handschoenen naar 2 gegaan per behandeling. Het gebruik van 

de verplichte handgel en virusdodende schoonmaakmiddelen wordt ook meegenomen in deze 

extra kosten. 

De verplichte tijd van 15 minuten tussen de behandelingen voor ventilatie en schoonmaak 

wordt niét doorberekend. 

 

Wellicht ben ik nog iets vergeten te noemen maar voor nu hoop ik u voldoende te hebben 

ingelicht. 

Ik vertrouw erop dat we er samen uit gaan komen….. 

 

U hoort van mij! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Corinne Bakx 

Prins Bernhardstraat 18a   
3314 PS  Dordrecht 

 

Tel: 06-48 28 56 96 
E-mail: corinnebakx@gmail.com 

 
Medisch pedicure , Lid Provoet en ProCert, aangesloten bij zorggroep 

ZGWA 
 

Vanwege de bestrijding van het coronavirus is de praktijk gesloten t/m 10 mei 2020 
 

Vakantiesluiting: 5 t/m 27 augustus 
 
Vind mijn privacybeleid hier 

 

http://pedicurecorinnebakx.nl/wp-content/uploads/2018/05/Corinne-Bakx-privacy-beleid.pdf

