
Geachte client, 
  
Dank voor uw begrip en medewerking de afgelopen weken met betrekking tot 
uitstel van openen van de praktijklocatie van Dietistenpraktijk DDietist wegens het 
Corona virus. 
  
Recent zijn de richtlijnen veranderd en gaat de praktijklocatie weer open op 1 Juni,  
maar dan wel onder strikte voorwaarden. Belangrijk is dat we er alles aan doen om 
ervoor te zorgen dat mensen op 1,5 meter van elkaar blijven bij een bezoek aan de 
praktijk: 

• Draag zelf zorg voor 1,5 meter afstand. 

• Er wordt geen hand gegeven bij binnenkomst, ophalen van de client. 

• Kom maximaal vijf minuten voor uw geplande afspraak naar de praktijk. We 
willen zo min mogelijk mensen in de wachtkamer. 

• Kom indien mogelijk alleen naar de praktijk (kinderen alleen met 1 
ouder/begeleider). 

• Neem in de wachtkamer plaats zo ver mogelijk van andere wachtenden (wij 
zorgen voor beperkte afspraken tegelijkertijd in de praktijk). 

• Wanneer mensen elkaar moeten kruizen, zorg voor 1,5 meter afstand, geef 
elkaar de ruimte en wacht op elkaar. 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met alcohol (pompje aanwezig in de 
praktijk). 

• Raak zo min mogelijk aan en neem gelieve geen koffie, thee, water (neem bij 
voorkeur zelf een flesje water mee). 

• Bij afsluiten van het consult blijft de dietist achter haar bureau zitten achter het 
scherm. 

• Reinig uw handen gelieve met alcohol bij weggaan. 

 

De volgende maatregelen blijven onverminderd van kracht: 

• Als u contact zoekt met de praktijk, doe dit dan telefonisch (gelieve per 
Whatsapp of sms) of per email en kom niet langs zonder afspraak (zoals 
gewoonlijk ook niet mogelijk is). De balie blijft gesloten. 

• Als u een afspraak heeft in de praktijk, willen wij graag weten of er bij u of een 
van uw huisgenoten de afgelopen twee weken sprake was van corona of 
klachten van de luchtwegen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden C). Als u naar de praktijk komt, neemt 



u dan aub zelf contact op, indien u last heeft van een of meerdere van deze 
klachten (last minute afzeggingen worden niet in rekening gebracht tijdens de 
Corona-tijd, indien u een van deze klachten heeft – No shows (niet opdagen op 
afspraken, zonder afmelding, worden wel in rekening gebracht). 

• We blijven fysiek contact vermijden indien mogelijk. Als het consult telefonisch , 
per videobellen en/of met behulp van foto's kan, dan heeft dat de voorkeur. 

• Op het bureau van de dietist zal een scherm staan, die ervoor moet zorgen dat 
besmettingsgevaar wordt verkleind tijdens een gesprek.  

• Voor ‘wegen’ (meten van een lichaamsanalyse) worden extra maatregelen in acht 
genomen: Loopt u aub van het bureau weg en neemt u plaats op de 
weegschaal, kijk met uw hoofd naar tegengestelde richting dan waar de dietist 
staat. Zo kan de dietist de gegevens invoeren het apparaat. Gelieve niet te 
praten tijdens wegen. 

• De praktijk wordt regelmatiger schoongemaakt. Meerdere keren per dag/of na 
elke cliënt worden o.a. schoongemaakt: Toilet, deurknoppen en klinken, stoelen, 
bureaus, tafels, etc.  

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Dascha Willemsen (consulten digitaal en in de praktijk) & Annebel Moolhuijsen 
(alleen digitale consulten), Dietistenpraktijk DDietist. 
  

 

 
 

 


