
Protocol inzake COVID-19 in de Praktijk Mesologie Groningen 
 
 
Naar aanleiding van de Coronamaatregelen zijn er vanuit mijn beroepsorganisatie 
spelregels opgesteld voor het bevorderen van uw en mijn veiligheid. U wordt geacht 
deze te gelezen te hebben en tijdens uw bezoek aan de praktijk te respecteren.  
 
Deze spelregels zijn als volgt:  
 
Ik plan mijn afspraken zo, dat komende en gaande cliënten elkaar in principe niet 
tegenkomen. 
 
Komt u alstublieft op tijd, maar niet te vroeg. 
 
Komt u alstublieft alleen; heeft u een afspraak voor uw kind of een cliënt die dagelijks 
reguliere begeleiding nodig heeft, dan is één begeleider uiteraard toegestaan. 
 
Neemt u alstublieft geen onnodige spullen mee. 
 
Wij zullen geen handen schudden. 
 
Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; na iedere cliënt worden alle 
contactpunten (meetapparatuur, betalingsapparaat, tafels, stoelen en deurklinken 
ontsmet. 
 
Voor het binnenkomen van een nieuwe cliënt heb ik mijn handen en onderarmen 
gedesinfecteerd. Bij binnenkomst kunt u desgewenst ook uw handen desinfecteren. 
 
Gesprekken in de praktijk vinden op anderhalve meter afstand plaats. 
 
Tijdens de mesologische behandeling draag ik gezichtsbescherming en 
handschoenen. 
 
Mocht u moeten hoesten of niezen, doet u dat dan in een papieren zakdoek, die u 
meteen daarna weggooit; bij het ontbreken van papieren zakdoeken, niest of hoest u 
in uw elleboog. 
 
Betaalt u alstublieft uitsluitend met het pinapparaat, liefst contactloos 
 
De belangrijkste regel: blijft u thuis als uzelf of één van uw gezinsleden symptomen 
hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen.  Normaliter worden 
afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, volledig in rekening 
gebracht. Echter, vanwege het belang van het tegengaan van besmettingen, geldt deze 
regel tijdelijk niet. Appt of mailt u mij zo vroegtijdig als het kan om de afspraak af te 
zeggen 
 
Tenslotte: de voorzorgsmaatregelen zijn strikt en omvattend, maar toch bestaat de 
kleine kans dat u in de praktijk of op weg naar de praktijk besmet raakt. Met het 
maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico. 
 


