
 
 
 
Cliëntenbrief met corona- maatregelen omtrent consulten                    
op praktijklocaties bij BaseLine Voedingsadviesburo  
 
 
 
In verband met het Corona virus zullen alle diëtisten van BaseLine zich houden aan een aantal 
veiligheidsmaatregelen bij consulten op spreekuurlocaties. Denk hierbij aan extra handen wassen en 
extra schoonmaken tussen afspraken door.  
Wij vragen om uw medewerking om voor iedereen het risico op besmetting zo klein mogelijk te 

houden. Houdt u daarom rekening met het volgende:  

 
     Houd 1,5 meter afstand. 

 
  

Wij groeten u zonder handen te schudden.  

 
 

Hoest en nies in de elleboog. 

 
 

      Kom op de afgesproken tijd, niet eerder.  
      Op deze manier voorkomen we dat er veel mensen tegelijk in wachtruimtes aanwezig zijn. 
       Komt u te laat, dan gaat deze tijd van uw consulttijd af. Consulten worden niet verlengd, 

omdat wij tijd nodig hebben om ons weer voor te bereiden op de komst van een volgende 
cliënt. Uw afspraak loopt af op de afgesproken tijd.  

 
Bij Corona gerelateerde klachten: kom niet naar de praktijk!  
Bel uw diëtist om af te melden. Uw diëtist zal geen kosten in rekening brengen als u door 
Corona gerelateerde klachten uw afspraak moet afzeggen. Indien 1 van de volgende vragen 
met ja wordt beantwoord, mag u niet naar de praktijk komen: 

o Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: 
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 

o Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?  
o Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
o Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona 

vastgesteld? 
 

Aan het begin van uw afspraak worden bovenstaande vragen nogmaals gesteld. Wanneer dan 
blijkt dat u Corona gerelateerde klachten heeft, zal de afspraak direct worden beëindigd. 
 
Kom alleen naar de praktijk.  
Bij kinderen of hulpbehoevende cliënten mag één begeleider mee naar binnen.  
Er blijven geen personen achter in de wachtruimtes tijdens consulten. 

 
Toiletten worden bij voorkeur niet door patiënten gebruikt 
Alleen in dringende gevallen kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Houd hier rekening 
mee en ga thuis, voor u vertrekt naar het toilet. Maakt u gebruik van het toilet, meld dit dan  
bij ons.  

 
Volg de aanwijzingen van de diëtist op 
Volg tijdens het consult altijd de aanwijzingen van uw diëtist op omtrent waar u mag 
plaatsnemen, eventueel handen wassen, manier van wegen en meten etc.  
 

De spreekuren zullen niet direct als vanouds worden opgepakt. Veel afspraken zullen voorlopig nog 
telefonisch of via beeldbellen worden gevoerd. 


