
Gelukkig mag ik u weer ontvangen! 

De overheid heeft toestemming gegeven om de beoefenaars van contactberoepen zoals 
acupuncturisten weer te laten beginnen met werken vanaf 11 mei. 

De toestemming om aan het werk te gaan kwam als een verrassing voor ons allemaal, aangezien 
de acupuncturisten vereniging een dag eerder een "concept" had gestuurd om ons voor te 
bereiden voor 21 mei; dat betekende dat we snel materiaal moesten zoeken en aanschaffen, wat 
helaas niet altijd snel beschikbaar is.

Omdat het COVID-19 (Coronavirus) nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie 
bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Ik verzoek u deze te lezen en te 
respecteren. 

Dit betekent dat de praktijk open kan blijven zolang we het protocol samen handhaven om ons 
veilig en gezond te houden.



Wat verandert er in de praktijk?

Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/
PBMbuitenziekenhuis ), is het op dit moment niet noodzakelijk PBM (Persoonlijke 
BeschermingsMiddelen) te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte 
cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld.  Ik heb er zelf voor 
gekozen om wel persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (zie verderop). Handen 
wassen blijft natuurlijk ook van kracht.

1. Allereerst moet iedereen voor een afspraak een Triage formulier invullen (zie einde 
pagina) wat bijdraagt om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Graag printen, 
invullen, ondertekenen en meenemen als u naar de praktijk komt. Hierdoor weet ik of ik 
veilig behandelen kan.

2. Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet 
of behandelen veilig kan. Ik zal u een dag voor de afspraak bellen en we nemen de vragen 
samen door om te zien of er iets is veranderd.
Als u gezondheidsklachten hebt die mogelijk kunnen duiden op corona, dan zal ik u niet 
behandelen. Blijf thuis.

3. Klachten die tot afzegging leiden zijn: 

- verkoudheid,
- hoesten,
- benauwdheid (anders dan u mogelijk al

had),
- koorts (38 graden of meer),
- loopneus,
- niezen,

- hooikoorts,
- verschijnselen (tenzij u al hooikoorts

allergie had).
- Hoofpijn (indien u bekend bent me deze

klacht)
- slijmvliesontsteking van het oog
- diarree. 

- Als één van uw huisgenoten corona heeft of verschijnselen van koorts en benauwdheid
heeft, moet u afzeggen. Dat geldt ook voor mij, als mijn huisgenoot ziek is.  

4. Houd u te allen tijde aan de algemene hygiëne
richtlijnen met betrekking tot hoesten en niezen in uw
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes etc. Na niezen of
hoesten handen wassen met zeep of desinfectie gel.

5. Kom niet te vroeg op uw afspraak en ook niet te laat.

6. Was A.U.B. uw handen voordat u naar de praktijk komt
en ga liever niet met het openbaar vervoer. Daarnaast
staat er meteen bij de deur, medische handgel voor u
klaar. Als u binnenkomt, dient u deze handgel te gebruiken
voordat u naar de behandelkamer komt.

7. Neem voor uw eigen hygiëne A.U.B. twee schone badlakens en een 
gastenhanddoekje mee voor op de behandelbank. Vanwege het coronavirus is de 
behandelbank voorlopig zonder hoes of papier zodat ik deze na de behandelingen 
meteen kan schoonmaken. De behandelkamer zal een kwartier gelucht worden na elke 
behandeling. 
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8. We geven geen handen.

9. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte.

10. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas. Neem zo min
mogelijk spullen mee.

11. Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis of in de auto. Een van beide ouders
kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen.

12. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.

13. Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende
zeep of handgel.

14. Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen
van de stoelen schoongemaakt.

15. Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5
meterafstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt.

16. Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook
mogelijk.

Wat mag u van mij verwachten? 

-De therapeut heeft geen ziekteverschijnselen.

-Wij geven geen hand bij binnenkomst.

-De therapeut draagt bescherming. Ik heb er zelf 
voor gekozen om een mondkapje, handschoenen 
en in sommige gevallen een gezichtsbescherming 
te dragen, dit is voor uw veiligheid en die van mij.

-De praktijk is schoon: na iedere cliënt reinig en 
desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en 
ruimtes waar u bent geweest. Bovendien ventileer 
ik de behandelkamer. 

Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te 
maken.

Hopelijk tot snel!
Uw acupuncturist,
Betty Mouzo Gonzalez



Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur 

Triageformulier 

Geachte mevrouw, meneer, 

Het is belangrijk dat wij met elkaar de verspreiding van COVID-19 voorkomen. Om te 
beoordelen of het verantwoord is om u te behandelen verzoek ik u om voorafgaand aan 
de behandeling onderstaande vragen te beantwoorden, uw naam en de datum in te 
vullen en het formulier te ondertekenen.  

Naam: ____________________ 

ja Nee 
1. Heeft u een bevestigde corona-infectie doorgemaakt?
2. Denkt u dat u een corona-infectie hebt doorgemaakt?
3. Indien u vraag 1 of 2 met ja heeft beantwoord: bent u langer dan 24 uur

klachtenvrij?
4. Bent u in aanraking geweest met een COVID-19-patiënt?
5. Indien u vraag 4 met ja heeft beantwoord: was dat langer dan 14 dagen

geleden?
6. Heeft u nu of de afgelopen 24 uur een of meerdere van de onderstaande symptomen

(gehad):
- (neus-)verkoudheid zoals hoesten, kuchen of niezen,

loopneus of keelpijn
- verlies van reuk en/of smaak
- koorts (38 graden of hoger)
- branderige ogen
- moeheid
- hoofdpijn
- zich ziek voelen en/of diarree
- kortademigheid

7. Heeft u huisgenoten/gezinsleden die nu of korter dan 14 dagen geleden
koorts of benauwdheidsklachten hebben (gehad)?

Uw behandelaar kan u behandelen. 

Uw behandelaar zal u om meer informatie vragen. 

Uw behandelaar kan u niet behandelen en vraagt u om thuis te 
blijven/direct naar huis te gaan / Volgens de RIVM-richtlijnen dient u in 
thuisisolatie te verblijven / Volgens de RIVM-richtlijnen dient u (telefonisch) 
uw huisarts te consulteren. 

Datum: ____________________ Handtekening: _______________________ 

Geb. datum: ____________________ 
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