
TWEEDE LOCKDOWN VOOR DE PEDICURE PRAKTIJK 

Helaas is het niet gelukt om wederom een lockdown te voorkomen. 

Ineens moet de praktijk alsnog dicht. 

In oktober zijn we de dans ontsprongen en waren we daar blij mee. 

Helaas is het nu ineens anders en moeten we voor 5 weken de praktijk sluiten. 

Maar let op! 

Bent u onder behandeling bij Podotherapie Rondom of Wender? 

En hebt u diabetes?  

Dan gaan deze behandelingen gewoon door. Wilt u liever niet komen neem dan contact op. 

Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg blijft momenteel nog gewoon doorgaan. 

Indien u een verwijzing heeft van de huisarts mogen wij ook behandelen. Maar alleen die klacht  

zullen we behandelen. 

Een algehele voetbehandeling zal niet worden gedaan. 

Bent u klant bij een andere pedicure? En kan deze niet werken of mag niet werken? Laat deze 

pedicure contact met me opnemen. In principe behandel ik GEEN klanten in deze tijd van andere 

pedicures. Tenzij er op dat moment wat aan de hand is, maar dan zal de desbetreffende pedicure 

contact met mij op moeten nemen. Na de lockdown zal ik u zeker weer terug verwijzen naar uw 

eigen pedicure. 

Tot slot. Bent u klant in de praktijk bij Voetzorg Eibergen? Meld u altijd via de mail. 

info@voetzorgeibergen.nl of via de app op nummer 06-48465663 

Telefonisch is de praktijk niet altijd beschikbaar. Vermeld altijd uw telefoonnummer en naam tijdens 

het in spreken van het antwoordapparaat. Deze zal af en toe afgeluisterd worden en we proberen in 

dezelfde week nog terug te bellen. Op donderdag en vrijdag is de praktijk altijd gesloten en zal dus 

ook op die dagen niet worden terug gebeld. Belt u met een 06 nummer? Dan kan het zijn dat u een 

app van ons kunt verwachten. Deze prefereren we ook zeker boven het bellen, gezien er hier foto’s 

meegezonden kunnen worden. Ook dit laatste zal altijd gevraagd worden als u niet bij de huisarts 

bent geweest of geen verwijzing hebt. Op basis van die foto’s kan het zijn dat  we u naar de praktijk 

laten komen voor eventueel behandeling aan die klacht. Anders kunnen we helaas geen behandeling 

toepassen. Pijnlijke likdoorns en veel eelt is vervelend als ook pijnlijke kloven. Helaas is dit geen 

reden dat we een behandeling  mogen toepassen. Maar maak altijd een foto van uw klacht. Dan kan 

er beter beoordeeld worden en kunnen we meedenken in misschien een tijdelijke oplossing. 

Inmiddels schuiven vele behandeling allemaal door tot na de lockdown. Ik probeer zoveel mogelijk 

per week de afspraak te verzetten. Indien u geen mailadres hebt doorgegeven, dan kan het zijn dat u 

gebeld gaat worden en maken we een andere afspraak. Het liefst doen we het per mail. Daarin zit 

dan een link die u gebruiken kunt om eventueel de afspraak te verzetten of te annuleren. Ook kunt u 

zich online op de wachtlijst laten zetten. Dit ivm drukte na de lockdown en de agenda geheel gevuld 

zal zijn. De online agenda staat momenteel op slot. Wel kan er vanaf maart ingepland worden. Wilt u  
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