
                                             

Maatregelen COVID-19 in de praktijk bij Mesoforte - Geïntegreerde Gezondheidszorg 
___________________________________________________________________________________________

Geachte cliënt,  

Naar aanleiding van de Coronamaatregelen zijn er vanuit mijn beroepsorganisatie spelregels opgesteld 
voor het bevorderen van uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.  

Deze spelregels zijn als volgt: 
• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;  
• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u op minimaal 1,5 meter afstand van andere 

cliënten kunt blijven, mochten die er zijn. Kom op tijd, maar niet te vroeg;  
• Probeer het toilet zo min mogelijk te gebruiken; was ná toiletgebruik grondig uw handen;  
• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. In geval van een afspraak voor een kind of een 

persoon met reguliere dagelijkse begeleiding, is de aanwezigheid van een begeleider toegestaan; 
• We geven elkaar geen hand; 
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stop uw noodzakelijke spullen weg in uw tas of jaszak;  
• Ná iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, meetapparatuur, tafel en stoelen 

schoongemaakt. Raak in de praktijk alstublieft zo min mogelijk aan;  
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;  
• Vóór het uitvoeren van de Mesologische onderzoeken desinfecteer ik mijn handen en onderarmen. 

Desgewenst kunt u dat ook nogmaals doen; daartoe is desinfectiemiddel in de praktijk aanwezig; 
• Tijdens de Mesologische onderzoeken zal ik een mondmasker dragen en geen actief gesprek met u 

voeren om uitwisseling van aerosolen te vermijden. Uw eventuele vragen zal ik aansluitend aan het 
onderzoek aan mijn tafel (wederom op 1,5 meter afstand) beantwoorden bij het bespreken van de 
onderzoeksresultaten en het daaruit voortvloeiende advies; 

• Teneinde de praktijkvoering onder zo optimaal mogelijke omstandigheden te kunnen uitvoeren en 
daarbij zowel uzelf, als de ná u komende cliënten te beschermen, wordt u gevraagd om tijdens uw 
afspraak een neusmondmasker te dragen. Indien u deze niet beschikbaar heeft, dan zal u daartoe 
aan het begin van uw afspraak een gecertificeerd wegwerpmasker worden aangeboden; 

• Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen 
papieren zakdoekje, hoest of nies dan in uw elleboog; 

• Gelieve niet contant te betalen, maar per pin; 
• Blijf thuis indien u of één van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of 

griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met mij op te nemen 
om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen ook bij annulering binnen 24 uur niet 
in rekening gebracht.  

       Hartelijke groet, 

       Patricia C. van Houten 
       Mesoforte - Geïntegreerde Gezondheidszorg 
       Tel. 06 41 933 823 
Disclaimer 
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat u in de praktijk of op weg naar de praktijk 
besmet raakt. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.


