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Procedure consultatie diëtiste Hilde  

Corona-maatregelen 

 

Deze procedure werd uitgewerkt om maximale veiligheid en hygiëne te garanderen tijdens de 

Corona-pandemie. 

De basis van deze procedure is dat de afstand van 1,5 meter gehandhaafd blijft tijdens de volledige 

duur van de consultatie.  

Door het volgen van deze procedure worden de veiligheidsvoorschriften om de verspreiding van het 

Corona-virus tegen te gaan maximaal opgevolgd.  

Hierdoor zijn zowel de patiënt als de diëtist maximaal beschermd. 

Aandachtspunt vooraleer je naar de consultatie komt 
Heb je last van de volgende symptomen: 

• koorts 

• ademhalingsmoeilijkheden zoals kortademigheid 

• spierpijn 

• hoesten 

• keelpijn 

• heesheid 

• misselijkheid 

Deze symptomen kunnen het teken zijn van een banale verkoudheid. Bepaalde 

verkoudheidsklachten kunnen echter moeilijk te onderscheiden zijn van COVID 19-symptomen.  

Heb je een afspraak en heb je last van een van bovenstaande symptomen? Speel dan op zeker en 

annuleer je afspraak. 

De diëtist zal voor zichzelf ook dagelijks nagaan of er sprake is van deze symptomen. Indien dit het 

geval is, zal je afspraak verplaatst worden naar een latere datum. 

Voor de consultatie 
Kom niet te vroeg. 

Omwille van de veiligheid zal het niet mogelijk zijn te wachten in de wachtruimte. 

Wens je iets te noteren tijdens de consultatie? Breng zelf papier/schrijfmateriaal mee. 

Binnenkomen in de wachtruimte 
Bel aan zoals gewoonlijk.  

De deur opent automatisch.  

Duw de deur verder open met de elleboog zodat je naar  binnen kunt. 

http://www.dietistehilde.be/
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/173057-koorts-en-verhoging-symptomen-oorzaak-en-behandeling.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/99475-kortademigheid-symptomen-en-oorzaken-bij-inspanning-of-rust.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/149604-spierpijn-oorzaken-en-symptomen-spierpijn-in-benen-en-armen.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/194299-hoesten-oorzaken-symptomen-en-behandeling-van-hoest.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/159459-heesheid-hese-stem-symptomen-oorzaak-en-behandeling.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/186873-misselijkheid-oorzaken-symptomen-behandeling-en-zelfzorg.html
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Laat de voordeur openstaan. 

Ik verwelkom je aan het eind van de wachtruimte aan mijn privé-deur en draag een mondmasker. 

Loop direct door naar de praktijkruimte! 

Binnenkomen in de praktijkruimte 
De deur van mijn praktijk staat open. 

Ga rechtstreeks van de voordeur naar mijn praktijkruimte en neem plaats op de stoel voor mijn 

bureau. 

Je kunt de handen ontsmetten met het busje handgel dat daar staat. 

Ik betreed de ruimte en sluit de deur. 

Veiligheid tijdens de consultatie 
Op het ogenblik dat ik aan mijn bureau zit, neem ik mijn mondmasker af. Tussen mij en de patiënt 

staat een plexi wand. 

Tijdens het verder verloop van de consultatie blijft het plexi scherm tussen de diëtist en de patiënt 

staan. 

Indien ik documenten moet doorgeven, maak ik gebruik van de opening onderaan de plexi wand. De 

documenten worden doorgeven met een pincet. 

Wegen 
Je tikt zelf met je voet de weegschaal aan en geeft het gewicht door aan de diëtist. Zo vermijden we 

contact tijdens het wegen. 

Indien je lengte bepaald moet worden is het best dat je dat thuis meet en dit noteert. Tijdens het 

meten kan de afstand van 1,5 meter immers niet aangehouden worden. 

Betalen: liefst met de app op  je smartphone 
Contante betaling blijft mogelijk volgens de volgende procedure: 

• Betaal liefst gepast. 

• Indien je niet gepast kunt betalen, leg je de biljetten in de opening onderaan het plexi 

scherm. Ik geef wisselgeld terug (dat 3 dagen niet aangeraakt werd) en leg dit wisselgeld in 

de opening onderaan het plexiglas.  

• Het wisselgeld dat ik jou overhandig, werd enkele dagen in quarantaine bewaard zodat 

besmetting via wisselgeld uitgesloten wordt. 

Verlaten van de praktijk na de consultatie 
Na de consultatie blijft de patiënt zitten.  

De patiënt kan de handen nogmaals ontsmetten met handgel. 

Ik doe mijn mondmasker aan. 

http://www.dietistehilde.be/
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Ik sta recht en open de deur van de praktijkruimte. 

Ik open de voordeur zodat de patiënt naar buiten kan.  

Ik verwittig de patiënt dat de deur openstaat. 

Ik plaats mij aan de deur rechts van de voordeur en de patiënt verlaat de praktijk. 

Ik sluit zelf de voordeur. 

Patiënt heeft de praktijk verlaten 
Weegschaal, bus handgel, stoel patiënt, plexi wand worden ontsmet. 

Bureau praktijk en stoel diëtist worden ontsmet. 

Praktijkruimte wordt verlucht. 

Geld ontvangen van de patiënt wordt voorzien van een datum en wordt in quarantaine geplaatst. Op 

die manier kan het 3 dagen later opnieuw dienst doen als wisselgeld. 
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