
 

Behandelprotocol corona-virus (COVID-19) 

 

Geachte heer-mevrouw,   

Gelukkig mag ik u weer ontvangen! Omdat het coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de 

beroepsorganisatie en het RIVM bepaalde adviezen opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Ik verzoek 

u deze te lezen en te respecteren.  

BLIJF THUIS (OF BEL BIJ TWIJFEL) ALS U ZICH ZIEK VOELT OF IN CONTACT BENT GEWEEST MET 

MENSEN DIE CORONA HEBBEN.  

Er zullen (natuurlijk!) geen kosten in rekening worden gebracht bij afmelding op het laatste moment.  

Adviezen:  

- Geef geen hand bij binnenkomst.  
- De mesoloog zal de deur van de behandelkamer voor u open doen.  
- Neem 2 grote eigen badhanddoeken mee naar de behandeling.   
- Direct bij binnenkomst was uw handen met zeep en gebruik desinfectans (aanwezig in de 

praktijk).  
- Kom zo kort mogelijk voor de afspraak in de praktijk, maximaal 5 minuten (indien u eerder 

dan 5 minuten aanwezig bent, gelieve te wachten in de auto of buiten). Er is wisseltijd 
gepland tussen de cliënten, zodat er geen kruising plaatsvind.  

- Ga voor de afspraak thuis naar de WC en zo min mogelijk toiletbezoek in de praktijk.  
- Ga op de stoel zitten met de naam van uw mesoloog, op deze wijze hoeft u niet een andere 

cliënt te kruizen bij komen en gaan.  
- Houd 1,5 meter afstand in de praktijk. In de wachtruimte staan de stoelen 1,5 meter uit 

elkaar. Er is genoeg ruimte om elkaar te passeren.  
- Kom zoveel mogelijk alleen.  
- Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.  
- Neem zo min mogelijk spullen mee en stop u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas 

of jaszak.  
- Hoest en nies in de binnenzijde van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 
Ik probeer zo goed mogelijk zorg te dragen voor een schone praktijk. Na iedere cliënt worden 

contactpunten zoals de behandelbank, gebruikte instrumenten, deurklinken en armleuningen van de 

stoelen schoongemaakt. Tevens zal ik mijzelf aan een strikt hygiëneprotocol houden en na iedere 

cliënt mijn handen wassen en desinfecteren.  

Mocht u het prettig vinden dat ik handschoenen en/of een mondmasker draag, kunt u dit altijd 

kenbaar maken. Indien u dit niet aangeeft, zal ik op basis van uw medische achtergrond en leeftijd 

een inschatting maken of het nodig is.  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u altijd contact opnemen.  

Ik kijk ernaar uit om u (weer) te zien in de praktijk. Tot dan!  

Met vriendelijke groet,  

Inge Kuijk 


