
Weet wat u 
doet als u 
niet tevreden 
bent over uw
podotherapeut

Uw podotherapeut is de 
erkende specialist op het 
gebied van voet en houding 
en behandelt deze klachten 
zo goed als mogelijk.
Toch kan het gebeuren dat 
u niet tevreden bent over de 
manier waarop u behandeld 
werd.

Wat u dan kunt doen, leest u 
in deze folder. 
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podotherapie
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U bent niet tevreden 
over uw podotherapeut
Uw podotherapeut doet er alles aan om 
uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk 
te behandelen. Dit gebeurt in overleg met 
u en uitsluitend met uw toestemming.  

Toch kan het gebeuren dat u niet 
tevreden bent en een klacht heeft over de 
behandeling zelf of over de manier waarop 
de podotherapeut met u omgaat. 

Als u niet tevreden bent over uw 
podotherapeut, dan is het van belang dat 
u dat kenbaar maakt. In eerste instantie 
voor uzelf, maar ook in het belang van de 
andere patiënten en het waarborgen van 
de kwaliteit van de podotherapie.
Wat kunt u dan doen?

U bespreekt uw klacht met uw 
podotherapeut 
Wij raden u aan uw klacht eerst te 
bespreken met uw podotherapeut.  
Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u 
iemand uit uw omgeving vragen met u 
mee te gaan.  

Voor advies over de aanpak van een 
dergelijk gesprek kunt u terecht bij een 
patiënten- en/of consumentenorganisatie 
bij u in de regio. Voor informatie hierover 
kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Patiënten/Consumenten 
Federatie (NPCF)
Postbus 1539
3500 BM  Utrecht
tel. 030 297 0303
email: npcf@npcf.nl
website: www.npcf.nl

U komt er niet uit met uw 
podotherapeut
Komt u er samen toch niet uit, dan kunt 
u uw klacht voorleggen aan de Patiënten 
Adviescommissie van de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten. U 
dient uw klacht in door middel van het 
klachtenformulier. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten
t.a.v. Patiënten Adviescommissie (PAC)
Noordse Bosje 18
1211 BG  Hilversum
tel. 035 624 6388
email: secretariaat@podotherapie.nl
website: www.podotherapie.nl
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