
 

          10 mei 2020 

 

Beste cliënt/belangstellende,  

  

Vanaf 11 mei is het gelukkig weer toegestaan om u/jou te ontvangen. Wel zijn er vanuit de 

beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor u/jouw en mijn veiligheid.  

Lees en respecteer de adviezen zoveel als mogelijk.  

 

∞ Afspraken worden zo ingepland dat cliënten elkaar niet ontmoeten cq contact 

hebben.  Kom op tijd maar niet te vroeg. Het kan zijn, in geval een consult uitloopt, 

gevraagd wordt nog even buiten/in de auto te wachten.  

∞ Het toilet is niet te gebruiken (alleen bij hoge uitzondering) 

∞ Kom alleen; bij kinderen kan één van beide ouders meekomen. 

∞ Neem eigen speelgoed mee van het kind. 

∞ Neem alleen noodzakelijke spullen mee die opgeborgen worden in jas of tas. 

∞ Raak zo min mogelijk aan in de praktijk. 

∞ Raak het gezicht zo min mogelijk aan; wees bij kinderen hier alert op en corrigeer ze. 

∞ Fysiek contact wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt. Het gesprek tussen ons 

vindt plaats op 1,5 meter afstand. Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik 

instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot 

een minimum beperkt. 

∞ Voorafgaande aan het consult worden een aantal vragen ** gesteld. Antwoorden zijn 

bepalend voor de haalbaarheid van een fysiek consult; beantwoord deze naar eer en 

geweten.  

∞ Indien het (op grond van de triage) niet mogelijk is om te komen, dan is een 

telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand 'een vinger aan de 

pols' en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen 

van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in het totaalaantal 

vergoedingen. 

 

 

∞ Blijf thuis bij symptomen van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen en 

neem contact op bij het ontstaan van deze symptomen in de tijd voorafgaande aan 

de afspraak.  

∞ Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. 
Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog. Na niezen 
of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel. 

∞ Papieren zakdoeken/tissues zijn, evenals desinfectiezeep aanwezig in de praktijk. 
∞ Betaal uitsluitend met pin, bij voorkeur contactloos.  

∞ Vervolgafspraak wordt digitaal gemaakt.  



 

Het spreekt voor zich dat in de praktijk optimale hygiënische regels van toepassing zijn.  
Na ieder consult worden oppervlakten en contactpunten schoongemaakt en opgeruimd. 
Ook wordt de lucht gereinigd middels een professionele luchtreiniger na ieder consult.  
 
Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), 
is het op dit moment niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-
19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. 
Indien het voor u/jou prettig is deze beschermende middelen te gebruiken, neem ze dan 
gerust mee.  
 
 
Indien van toepassing wordt gevraagd eigen handdoeken mee te nemen in een gesloten tas 
voor de tafelbedekking en de behandeling (bijv. massage, AcccesBars, Voetreflexologie)  
 
 
 
Tot zover de praktische zaken; zijn er nog vragen of onduidelijkheden? 
Neem dan vooral contact op!  
Het is mijn intentie om een ieder de zorg te bieden die passend en noodzakelijk is in de 
individuele situaties.  
 
En.. blijf zelf helder te nadenken wat voor u/jou essentieel is en datgene te doen wat je 
hart je ingeeft. Bewust zijn.   
 

 

Ik kijk ernaar uit je weer te ontmoeten!  

 

 

Met heel hartelijke groet, 

Jolande Mensink  
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Vragen die gesteld kunnen worden (indien van toepassing): 

1. Heeft u nu Corona?  

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?  

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen?  

a. hoesten, kuchen of niezen;  

b. koorts (38⁰C of hoger);  

c. kortademigheid.  

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?  

5. Bent u in thuisisolatie?  

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking.  

7. Heeft u nu één van deze verschijnselen?  

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;  

b. keelpijn;  

c. onbekende hoofdpijn;  

d. onbekende moeheid;  

e. onbekende diarree of buikklachten.  

 

   


