
                                                                                             

Beste klant,

Vanuit mijn beroepsvereniging zijn in verband met Covid-19 o.a. de volgende richtlijnen 
opgesteld, die ik zal hanteren in mijn praktijk, opgesteld voor jou en mijn veiligheid. 

Vriendelijk verzoek je om deze goed door te lezen en in acht te nemen.

• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal klanten op een dag tot een minimum wordt 
beperkt. 

• Kom op tijd, maar niet te vroeg.

• Neem zo min mogelijk losse spullen mee en stop jouw spullen, die noodzakelijk zijn, weg 
in je tas of jaszak. 

• Bij binnenkomst zal ik je vragen je jas in de gang uit te trekken en op te hangen. 

• Reinig voor de behandeling je handen met hygiënegel, aanwezig in de praktijk.

• Voor en na de behandeling was ik uiteraard mijn handen en onderarmen met water en 
zeep. 

• Na iedere klant worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en overige 
oppervlakten die zijn aangeraakt schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.

• Tevens zal ik de praktijkruimte na gebruik uitvoerig luchten.

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand. 

• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (triage) waardoor ik weet of 
behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te 
checken of er iets is veranderd.

• Blijf thuis indien jij of een van jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, 
koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht jouw afspraak dan zsm te annuleren 
of contact met me op te nemen om dit te bespreken. 

• Tot nader order worden deze annuleringen jou, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in 
rekening gebracht.

• Indien ik (of mijn gezinsleden) symptomen hebben zoals genoemd in de triagevragenlijst, 
dan zal ik contact met je opnemen om de afspraak te verzetten.
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