
Leidraad infectiepreventie Covid-19

Beste klant,

Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de 
beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te 
lezen en te respecteren. Het zijn regels waar we ons aan houden voor jouw en mijn gezondheid
Bedankt dat je de tijd neemt om het even te lezen.

1. Geef geen handen of knuffel.
2. Voorafgaand aan de afspraak, zorg ik dat meubels, klinken, trapleuning en aanverwante zaken 

schoon zijn. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.
3. Er is desinfecterende gel aanwezig om de handen mee schoon te maken. Van alle bezoekers wordt 

verwacht dat deze hun handen hiermee ontsmetten.
4. Zelf was ik mijn handen en onderarmen voor, tijdens en na de behandeling.
5. Ik kies er bewust voor om ruim de tijd te reserveren en jou hiermee de aandacht en behandeling te 

geven die je verdient. Dit deed ik al en hier veranderd niets aan. Je zal binnen mijn praktijk dan ook 
geen andere klant tegenkomen.

6. Ik bied je niets te drinken aan, maar je kunt wel zelf een flesje water mee nemen.
7. Kom alleen naar de praktijk.
8. Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak.
9. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.
10. Nies of hoest in een papieren zakdoekje dat je direct in de prullenbak gooit.
11. Ik draag - buiten het 1 op 1 contact tijdens de behandeling - zorg voor 1,5 meter afstand.
12. Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is niet verplicht. Heb je een kwetsbare gezondheid 

of voel je je om een andere reden veiliger als ik of als wij beiden wel een mondkapje dragen, dan 
doen we dat.

13. Betalingen: zoals meestal krijg je een factuur of een tikkie om het bedrag per bank overmaken. 
Contante betalingen zijn nu niet mogelijk.

14. Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen heeft van verkoudheid, koorts of 
griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te 
nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig 
zijn, niet in rekening gebracht.

15. 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.

16. Stel gerust vragen, ik vind het belangrijk dat jij je veilig voelt.
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