
 
 
 
 
 
 
 
Beste cliënt, 
  
Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn 
er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. 
Lees ze graag goed door.  
 
Telefonisch contact  
Voordat u naar de praktijk mag komen zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen 
om te controleren of u of iemand in uw omgeving COVID-19 heeft of heeft gehad. Het is 
belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door 
veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk open blijven en kunnen de 
behandelingen blijven plaatsvinden.  
 
Aanvullende maatregelen in onze praktijk Wat vragen we van u?  
  
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;  
• Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt; 
Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;  
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in 
uw tas  of jaszak;  
• Houd 1.5 meter afstand van elkaar; het gesprek vindt ook plaats op 1,5 meter afstand. 
• Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen 
aan te  raken met uw handen; 
 • Gebruik de handcleaner op basis van alcohol ,deze staat in de praktijkruimte. 
 • Neem zelf een grote en een kleine handdoek mee voor op de behandelbank en/of voor 
afdekking. Deze handdoek(en) worden na de behandeling weer mee naar huis genomen; 
•Neem zelf een flesje water mee als dat gewenst is.  
•Graag alleen als het echt nodig is het toilet gebruiken: doorspoelen met de klep dicht. 
• Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos) of bankoverschrijving. 
 
 Controle vragen 
 
Voorafgaand aan de behandeling wil ik graag een aantal controlevragen stellen: 
 
• Ben je ziek? Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 
hoest of   verhoging (tot 38 graden ) kan de behandeling niet doorgaan. 
• Heb je koorts (boven 38 graden) en /of benauwdheidsklachten? Of heb je huisgenoten 
met deze klachten? Ook dan kan de behandeling niet doorgaan. 
Bij twijfel nemen we geen risico en annuleren we de afspraak. Telefonisch maken we 
opnieuw een afspraak. 
  
  
  



  
 Onze voorzorgsmaatregelen: Wat verwacht u van ons?  
  
• Dat de therapeut geen ziekteverschijnselen heeft; 
• Geen hand geven bij binnenkomst. 
•Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende 
zeep;  
• Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes 
waar u bent geweest; 
• De behandelkamer wordt geventileerd; 
• Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te 
maken.  
  
Algemene voorwaarden Cliënten kunnen ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren 
indien:  
  
• U verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden; 
• Er coronabesmetting is geconstateerd bij u of uw familie; Deze dient gedurende 14 
dagen in quarantaine te gaan. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een 
nieuwe afspraak worden ingepland. De therapeut informeert bij de cliënt of deze de 
verplichte maatregelen in acht heeft genomen en legt dit vast in het dossier.  
  
 Deze maatregelen zijn genomen op basis van de informatie van het RIVM. 
 
Met vriendelijke groeten,  
  
Judith Brattinga-Heres 
 
Acupunctuur Praktijk Judith Brattinga-Heres 
Kerkgracht 28 
1354 AL Almere-Haven 
0626887010 
  


