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Onderwerp: Verhuizing praktijk  Dordrecht, 26 augustus 2020 

 

 

Na 16,5 jaar in de Prins Bernhardstraat gewerkt en gewoond te hebben, is er gekozen voor 

een nieuwe uitdaging. 

 

Mijn man en ik hebben besloten te verhuizen en in een appartement te gaan wonen. Hier 

zal geen praktijkruimte bij aanwezig zijn. Na lang wikken en wegen heb ik daarom besloten 

een praktijkruimte te gaan huren bij Fysiotherapie Stationsplein. Deze zal vanaf 1 januari 

2021 verhuizen naar de Burgemeester de Raadtsingel 21 in Dordrecht. Ook míjn praktijk 

zal daar vanaf die datum te vinden zijn. 

 

Ik kijk ernaar uit om met diverse collega's te gaan samenwerken. Daarbij zijn ook twee 

medisch pedicures en een podotherapeut aanwezig.  

Zo zijn wij in staat om de voetzorg volledig neer te zetten. 

 

Juist ook vanwege de huur van een ruimte en 'het één gezicht zijn' naar de cliënten toe, 

moet het tarief voor een voetbehandeling verhoogd en met elkaar gelijkgetrokken worden.  

 

De tarieven zien er als volgt uit. 

 

Cosmetische voetbehandeling 

• Het tarief voor een voetbehandeling tot 40 minuten zal € 35,00 zijn.  

 

Voetbehandeling bij diabetes en reuma  

• Het tarief voor een voetbehandeling tot 40 minuten zal € 35,00 zijn.  

 

Voetbehandeling bij diabetes via de podotherapeut 

• Voor deze behandelingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 7,50. 

Hier wordt een factuur voor meegegeven, welke niét gedeclareerd kan worden bij 

de zorgverzekeraar. 
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Toelichting:  

Deze cliënten krijgen jaarlijks van de podotherapeut een individueel zorgplan 

toegewezen. Deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De ervaring leert dat de 

grens onduidelijk is van wat behandeld móet worden en wat niét. Dit heeft ertoe 

geleid dat ik al jaren de voeten volledig heb behandeld terwijl dit niet vergoed 

werd.   

 

De podotherapeuten waarmee ik samenwerk, zal ik op de hoogte brengen van mijn 

beslissing. 

 

Bij de nieuwe praktijk is een beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen aanwezig. Toch wordt 

er gevraagd zoveel mogelijk op een andere manier naar de praktijk te komen. Er is een 

centrale wachtruimte met toilet aanwezig waar U gebruik van kunt maken. 

 

Ik begrijp goed dat dit nieuws niet voor iedereen prettig is om te horen. Jarenlang heb ik 

mijn tarief laag kunnen houden omdat ik geen huisvestingskosten in rekening bracht. 

  

Denk er rustig over na en laat het even bezinken. Wanneer U besluit niet mee te gaan naar 

de nieuwe praktijk zou ik het fijn vinden dit van U te horen. Zo ben ik in staat om een 

wachtlijst samen te stellen voor de ruimte die zal ontstaan in mijn cliëntenbestand. 

 

Vergeet niet…. 'Ik blijf die ik ben, waar ik ook werk!' 

Ik hoop U vanaf januari 2021 te mogen verwelkomen in mijn nieuwe werkruimte. 

 

Hartelijke groeten van uw pedicure Corinne Bakx 

 
 


