
Spreekuur diëte,ek in de ruimte bij de Fysiotherapie te Reusel 

Samen gaan we ervoor zorgen dat dit op een veilige en 
verantwoorde manier kan. 
Wij hebben de  prak,jk aangepast aan de 1,5 meter richtlijnen. We willen de zorg op 
een veilige en verantwoorde wijze opschalen en rekenen hierbij op uw medewerking 
voor uw en onze veiligheid. 

Vermijd zoveel  mogelijk contact aan de balie. Het glas voor de balie blijE 
gesloten. 

1. Voor elk consult wordt een stappenplan doorlopen. Van belang is dat u of uw 
huisgenoten geen symptomen van Covid-19 hebben of hebben gehad. Zie onder. 

2. Wanneer u gebracht wordt verzoeken we de persoon die u brengt, gedurende 
de behandel,jd buiten te wachten. 

3. Houd rekening met uw kleding en schoenen, want deze houdt u ,jdens het 
wegen aan. 

4. Ga thuis naar het toilet en was thuis uw handen, minimaal 20 seconden met 
zeep. 

5. Draag ,jdens binnenkomst in het gezondheidscentrum, de wachtruimte en de 
prak,jkruimte uw mondkapje! 

6. Kom op ,jd voor uw afspraak maar ook niet te vroeg.  
7. Bij binnenkomst dient U de handen  te desinfecteren in het portaaltje. 
8. Raak zo min mogelijk aan; de deuren van de behandelkamer worden door mij 

geopend en gesloten. 
9. Er worden geen handen geschud ,jdens het groeten 
10. Als U wilt plaatsnemen in de wachtruimte kijkt u eerst of er plaatsen vrij zijn. 

Zijn deze allen bezet dan verzoeken wij u om buiten te wachten. 
11. Het gebruik van het toilet willen we minimaliseren. 
12. Looprich,ngen, ingang en uitgang zijn duidelijk aangegeven. 
13. Indien er een dagboek bijgehouden is wilt u dit dan voor de afspraak mailen 

naar info@dieetprak,jkmascini.nl 
14. Praat niet ,jdens het weegmoment.  
15. Ik draag ,jdens het gehele traject  een gezichtsbeschermer. 

Deze maatregelen zijn een verscherping op de gangbare adviezen van het RIVM 

1. Houd 1,5 meter afstand van anderen 
2. Wanneer u zelf last heeE van milde klachten:  

• Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen  
• Loopneus  
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• Keelpijn  
• Verhoging (tot 38 graden) of koorts  
• Kortademigheid  
• Moeheid  
• Hoofdpijn  
• Conjunc,vi,s ( oogontsteking)  
• Je ziek voelen en/of diarree  

vragen we u de afspraak telefonisch te verzegen of om te zegen naar een telefonisch consult. 
Wanneer u langer dan 24 uur klachten vrij bent, bent u weer van harte welkom op de prak,jk. 

3. Wanneer uw huisgenoten/gezinsleden bovengenoemde klachten hebben vragen wij u om thuis 
te blijven en de afspraak telefonisch te verzegen. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn bent u weer  
welkom. 

4. Indien er bij uzelf of uw huisgenoten/gezinsleden in de afgelopen 14 dagen corona is 
vastgesteld vragen we u om thuis te blijven. 

Met vriendelijke groet  

Marianne Mascini 


