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Maatregelen in het coronatijdperk 
	  
We	  leven	  nog	  steeds	  in	  het	  coronatijdperk	  maar	  gelukkig	  zijn	  er	  inmiddels	  maatregelen	  versoepeld	  
waardoor	  de	  praktijk	  vanaf	  woensdag	  13	  mei	  2020	  weer	  geopend	  is!	  
Omdat	  het	  coronavirus	  nog	  niet	  bestreden	  is	  en	  het	  mogelijk	  blijft	  elkaar	  te	  besmetten,	  zijn	  er	  door	  
ProVoet	  	  (i.s.m.	  het	  RIVM)	  nieuwe	  protocollen	  opgesteld	  waaraan	  we	  ons	  moeten	  houden.	  Dit	  zijn	  
voornamelijk	  veiligheids-‐	  en	  hygiëne	  regels.	  In	  mijn	  praktijk	  is	  dit	  protocol	  voor	  u	  in	  te	  zien.	  
	  
Om	  u	  goed	  van	  dienst	  te	  kunnen	  zijn	  is	  het	  belangrijk	  dat	  onderstaande	  veranderingen	  nageleefd	  worden.	  
Het	  is	  allemaal	  wat	  passen	  en	  meten,	  we	  moeten	  samen	  een	  nieuwe	  manier	  van	  veilige	  voetverzorging	  
vinden.	  Daarom	  is	  het	  voorlopig	  alleen	  mogelijk	  om	  telefonisch	  een	  afspraak	  te	  maken.	  Spreek,	  bij	  geen	  
gehoor,	  de	  voicemail	  in	  en	  ik	  bel	  z.s.m.	  terug!	  	  	  
Via	  Whatsapp/mail	  is	  het	  (voorlopig)	  NIET	  mogelijk	  om	  een	  afspraak	  te	  maken!	  	  
	  
Het	  allerbelangrijkste:	  Zeg	  onze	  afspraak	  AF	  als	  u	  (of	  een	  huisgenoot)	  symptomen	  vertoont	  van	  corona	  
of	  griep,	  zoals	  verkouden,	  keelpijn,	  hoest,	  koorts,	  hoofdpijn,	  reuk	  en/of	  smaakverlies.	  Ik	  zeg	  ook	  onze	  
afspraak	  af	  als	  ik	  (of	  een	  huisgenoot)	  symptomen	  van	  corona	  vertoon.	  Dit	  voor	  ons	  beider	  veiligheid!	  
	  
Wat is er veranderd voor, tijdens en na een pedicure behandeling in mijn praktijk?  
	  
Te	  allen	  tijde	  zorgen	  we	  voor	  1,5m	  afstand!	  
U	  komt	  op	  de	  afgesproken	  tijd.	  	  

Ik	  heb	  de	  	  afspraken	  zo	  gepland,	  dat	  er	  een	  kwartier	  tussen	  u	  en	  de	  volgende	  klant	  zit.	  Ik	  gebruik	  
de	  tussenliggende	  tijd	  om	  mijn	  entree	  en	  praktijk	  te	  reinigen	  en	  corona-‐proof	  te	  maken	  volgens	  
het	  nieuwe	  protocol.	  	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  u	  mij	  aantreft	  met	  handschoenen,	  plastic	  schort,	  mondkapje	  en	  spatscherm	  op.	  

U	  komt	  alleen.	  
	   Om	  de	  1,5m	  afstand	  in	  mijn	  kleine	  praktijk	  te	  kunnen	  waarborgen,	  kan	  ik	  in	  de	  	  behandelruimte	  
	   maar	  1	  persoon	  tegelijk	  ontvangen.	  Een	  begeleidende	  partner	  kan	  evt.	  	  wachten	  beneden	  in	  de	  
	   hal.	  Leesvoer	  en	  koffie/thee	  faciliteiten	  zijn	  helaas	  niet	  toegestaan.	  
U	  hangt	  uw	  jas,	  das,	  pet	  of	  muts	  zelf	  op,	  aan	  het	  roze	  haakje,	  bij	  binnenkomst	  rechts.	  	  
	   Ik	  mag	  u	  hier	  helaas	  niet	  bij	  helpen.	  
U	  desinfecteert	  uw	  handen	  met	  de	  desinfectiegel	  uit	  het	  pompje	  op	  het	  tafeltje	  in	  de	  hal.	  
Daarna	  loopt	  u	  naar	  boven	  en	  gaat	  in	  de	  blauwe	  behandelstoel	  zitten.	  
	   Ik	  volg	  u	  op	  gepaste	  afstand	  naar	  boven.	  Helaas	  mag	  ik	  geen	  koffie	  of	  thee	  meer	  aanbieden,	  
	   hopelijk	  is	  dit	  een	  tijdelijke	  maatregel!	  	  
Voordat	  ik	  uw	  schoenen	  en	  sokken	  uit	  doe,	  rol	  ik	  het	  scherm	  tussen	  ons	  in	  en	  start	  de	  behandeling	  zoals	  
u	  van	  mij	  gewend	  bent!	  
	  	   Een	  behandeling	  kan,	  i.v.m.	  de	  schoonmaak	  maatregelen,	  niet	  langer	  duren	  dan	  1	  uur.	  
	   Het	  is	  mogelijk	  dat,	  door	  de	  lange	  afwezigheid	  van	  voetverzorging,	  die	  1e	  behandeling	  niet	  	  
	   voldoende	  is.	  Dan	  zal	  er	  een	  vervolgafspraak	  nodig	  zijn	  om	  de	  voetjes	  weer	  in	  ‘n	  goede	  conditie	  te	  
	   krijgen.	  Hopelijk	  heeft	  u	  daar	  begrip	  voor.	  
Als	  de	  behandeling	  klaar	  is,	  blijft	  u	  in	  de	  stoel	  zitten!	  
	   Vanuit	  de	  behandelstoel	  maken	  we	  een	  nieuwe	  afspraak	  en	  verzorgt	  u	  de	  betaling.	  
	   Bij	  contant	  betaling:	  graag	  gepast	  op	  aangereikt	  schaaltje	  	  
	   Betaling	  via	  de	  bank/tikkie:	  	  IBAN	  NL52	  INGB	  0756	  716551	  t.n.v.	  H.A.M.	  Thijs	   	   	  
	   Een	  factuur	  kan	  via	  mail	  of	  post	  nagestuurd	  worden.	  	  
Dan	  pas	  rol	  ik	  het	  spatscherm	  tussen	  ons	  weg	  en	  ga	  ik	  u	  voor	  naar	  beneden	  en	  laat	  u	  uit!	  
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Hoe ziet een behandeling eruit als ik bij u langs kom? 
	  
Te	  allen	  tijde	  zorgen	  we	  voor	  1,5m	  afstand!	  
Ik	  bel	  bij	  u	  aan.	  
	   Ik	  draag	  dan	  al	  nieuwe	  handschoenen	  en	  een	  mondkapje.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  ik	  ook	  een	  spatkap	  
	   draag.	  Ik	  weet	  nog	  niet	  wat	  precies	  mogelijk	  is	  i.v.m.	  vervoer,	  het	  weer	  die	  dag,	  waar	  u	  woont	  en	  
	   hoe	  u	  woont.	  
U	  zorgt	  ervoor	  dat	  u	  alleen,	  of	  met	  maximaal	  2	  personen	  bent.	  	  
	   Om	  de	  1,5m	  afstand	  te	  kunnen	  aanhouden,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  we	  in	  een	  ruimte	  kunnen	  werken	  
	   waar	  we	  minimaal	  1,5,m	  afstand	  kunnen	  bewaren.	  Ik	  wil	  u	  vragen	  om	  niet	  te	  eten,	  te	  drinken	  of	  
	   te	  roken	  tijdens	  de	  behandeling.	  Dit	  om	  evt.	  verspreiding	  van	  druppeltjes	  tegen	  te	  gaan.	  
Voordat	  ik	  uw	  schoenen	  en	  sokken	  uit	  doe,	  doe	  ik	  mijn	  spatkap	  voor	  mijn	  gezicht	  en	  start	  de	  
behandeling	  zoals	  u	  van	  mij	  gewend	  bent!	  
	  	   Een	  behandeling	  kan,	  i.v.m.	  de	  planning,	  schoonmaak	  en	  hygiëne	  maatregelen,	  niet	  langer	  dan	  1	  
	   uur	  duren.	  

Het	  is	  mogelijk	  dat,	  door	  de	  lange	  afwezigheid	  van	  voetverzorging,	  de	  1e	  behandeling	  niet	  
voldoende	  is.	  Dan	  zal	  er	  een	  vervolgafspraak	  nodig	  zijn	  om	  de	  voetjes	  weer	  in	  ‘n	  goede	  conditie	  te	  
krijgen.	  Hopelijk	  heeft	  u	  daar	  begrip	  voor.	  

Als	  de	  behandeling	  klaar	  is,	  ruim	  ik	  alle	  instrumenten	  op	  en	  maak	  ik	  de	  werkomgeving	  schoon	  met	  
stofzuiger,	  bezem	  of	  poetsdoek.	  Ik	  verwijder	  de	  handschoenen	  en	  reinig	  mijn	  handen.	  
	   Daarna	  maken	  we	  een	  nieuwe	  afspraak	  en	  verzorgt	  u	  de	  betaling.	  
	   Bij	  contante	  betaling:	  graag	  gepast	  op	  aangereikt	  schaaltje.	  	  
	   Betaling	  via	  de	  bank/tikkie:	  	  IBAN	  NL52	  INGB	  0756	  716551	  t.n.v.	  H.A.M.	  Thijs	   	   	  
	   Een	  factuur	  kan	  via	  mail	  of	  post	  nagestuurd	  worden.	  	  
U	  hoeft	  mij	  niet	  uit	  te	  laten,	  ik	  zorg	  dat	  ik	  de	  afstand	  van	  1,5m	  bewaak	  en	  verlaat	  uw	  woning.	  
	  
Elkaar	  een	  hand	  geven	  bij	  ontvangst,	  helpen	  met	  de	  jas,	  een	  drankje	  doen	  in	  de	  behandelstoel,	  ik	  mijn	  
mondkapje	  af	  doen	  zodat	  ik	  beter	  verstaanbaar	  ben…	  Het	  kan	  én	  mag	  voorlopig	  niet!	  	  
Maar	  spreek	  me	  er	  alsjeblieft	  op	  aan	  als	  ik,	  per	  ongeluk,	  te	  dichtbij	  kom,	  dit	  zal	  wederzijds	  zijn.	  	  
Zo	  zorgen	  we	  er	  samen	  voor	  dat	  het	  coronavirus	  ingeperkt	  wordt	  en	  hopelijk	  kunnen	  we	  over	  een	  tijdje	  
weer	  wat	  losser	  met	  sommige	  maatregelen	  omgaan.	  
	  
Samen	  gaan	  we	  ons	  best	  doen	  om	  de	  voetjes	  zo	  goed	  én	  zo	  veilig	  mogelijk	  te	  verzorgen!	  
	  
Graag	  tot	  ziens!	  	  
	  
Astrid	  Thijs	  
06-‐25550265	  
	  


