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 Voetverzorging Berkhout 
 
 

….. staat voor u klaar, maar er zijn veranderingen om te zorgen voor úw en mijn veiligheid. 
 
Het  werkveld is behoorlijk gewijzigd en dat is voor iedereen wennen. De hygiënerichtlijn is 
m.b.t. COVID19 door de brancheorganisatie ProVoet aangescherpt om uw en mijn veiligheid te 
waarborgen.  
Naast meer gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de praktijkruimte en 
de toegangsweg in mijn huis tot de praktijk na elke behandeling volledig gereinigd, 
gedesinfecteerd en 15 minuten gelucht door ramen en deur te openen.  
Naast deze hygiënemaatregelen zijn ook extra praktijkregels noodzakelijk, die met 
onmiddellijke ingang gelden naast de voorwaarden zoals vermeld staan op mijn website, 
www.voetverzorgingberkhout.nl. 
 
De  extra praktijkregels zijn:   
 Indien u of een gezinslid klachten heeft wijzend op Corona of de afgelopen 14 dagen 

heeft gehad, dan belt u uw afspraak af en komt u niet naar mijn praktijk. 

 Een werkdag voor de afspraak bel ik u om te checken of u of een huisgenoot/partner last 

heeft (gehad) van Corona ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten en keelpijn. Indien 

een vraag met JA wordt beantwoord, dan maken we een andere afspraak. Bovenstaande 

vragen zal ik herhalen als u op de afspraak verschijnt.  

 Behandelingen kunnen alleen één op één worden uitgevoerd; een eventuele begeleider 

wacht buiten de praktijk. 

 Meldt u zich 5 minuten voor de afgesproken tijd. Zodra ik 1,5 meter van de voordeur 

verwijderd ben, komt u binnen en loopt direct naar de trap (deur sluiten hoeft niet). 

Handen schudden laten we uiteraard achterwege. 

 Bij de trap staat een pompje met handdesinfectiemiddel waarmee u uw handen moet 

desinfecteren (wrijven tot uw handen droog zijn, ong. 30 sec). 

 Heeft u een eigen mondkapje dan staat het u vrij deze te dragen of u kunt er één tegen 

inkoopprijs bij mij aanschaffen (kosten € 1,25). 

 Daarna gaat u naar boven mijn praktijkruimte binnen, trekt uw schoenen/sokken uit en 

neemt op de behandelstoel plaats. 

 Koffie of thee wordt niet geserveerd. 
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 Heeft u een mondkapje op, dan houdt u  deze in ieder geval op totdat u mijn praktijk 

heeft verlaten en neemt het mee naar huis. 

 Betalen met contant (papier-/munt-) geld is niet mogelijk.  

 Vaste klanten betalen middels een betaalverzoek, welke dezelfde dag door mij wordt 

toegestuurd. Ik verzoek u om direct te betalen.  

 Nieuwe klanten maken voordat ik de behandeling start, het bedrag over op mijn 

bankrekening via eigen mobiel bankierenapp. Neem dus uw mobiele telefoon mee met 

4G verbinding (wifi niet aanwezig) en opgeladen batterij. 

 De vervolgafspraak ontvangt u via Whatsapp of ik bel u op een later tijdstip. 

 Krijgt u of een gezinslid binnen 2 weken na de behandeling klachten die wijzen op 

Corona, dan geeft u dat direct aan mij door. Ik kan zo nodig in overleg met de GGD 

andere cliënten inlichten. 

 
 
 


