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Driehuis, JANUARI 2022  

                                                                                  

Beste cliënt,  

Omdat het Coronavirus (m.n. de Omikronvariant) nog steeds actief is zijn er vanuit de 

beroepsorganisatie bepaalde regels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Ik wil u vragen deze 

goed door te lezen en in acht te nemen. Deze brief pas ik aan als er tussentijds nieuwe 

ontwikkelingen zijn. 

 Als u geen klachten heeft kan de afspraak doorgaan. Mocht u of uw gezinsleden vlak voor 

de afspraak alsnog klachten (verkoudheid, koorts, griepachtige verschijnselen) krijgen dan 

wordt u gevraagd niet te komen. U kunt u de afspraak dan (zelfs nog vlak van te voren) 

kosteloos verzetten.  

 Ik plan mijn afspraken zo, dat u in principe geen andere cliënten hoeft tegen te komen;  

 Kom op tijd, maar niet te vroeg (maximaal 5 minuten te vroeg);  

 Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met 

hun kind (tot 16 jaar) meekomen;  

 Neem zelf een pen mee als u dingen wilt opschrijven; 

 Voor de behandeling maakt u uw handen schoon met een desinfecterende spray (staat 

voor u klaar in de praktijk) 

 Voor en na de behandeling was ik mijn handen met desinfecterende zeep; 

 Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de biotensor, tafel en deurklinken 

schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;  

 Het gesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand; 

 Een mondkapje dragen we in ieder geval als we ons door de ruimte bewegen. Bij stil zitten 

hoeft dit niet.  

 Ik laat de deur en het raam op een kier staan zodat er voldoende ventilatie is in de 

praktijkruimte. Het zal misschien daardoor iets kouder zijn dan normaal. Kleedt u zich dus 

warm aan. 

 Indien u zich angstig voelt en liever niet naar de praktijk komt, dan is een telefonisch- of 

video-consult ook mogelijk. Deze consulten worden conform de eisen van de 

zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen;  

Met vriendelijke groet, 

Anne Marie Reuzenaar 
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