
 
 

Richtlijnen persoonlijke bescherming Acufit PRO omtrent Covid-19 
Naar richtlijnen Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (W.A.V.A.N.). 

 

Gezien de pandemie met Covid-19 is het van belang om verdere verspreiding van het virus door 
een bezoek aan een arts-acupuncturist te voorkomen.  
Onverlet blijven de basismaatregelen tegen verspreiding van Covid-19 virus van kracht:  

• Blijf zoveel mogelijk thuis  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen  

• Was uw handen regelmatig met water en zeep  

• Geen handen schudden  

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes  
 
Aangezien het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden bij 

medische acupunctuurbehandelingen, zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig ter 

bescherming van onze patiënten en van onze medewerkers tegen Covid-19. 

 
Patiënten selectie vooraf  
Als leidraad gebruiken wij voorafgaand aan uw bezoek een vragenlijst waarmee u waarschijnlijk 
in meer of mindere mate bekend mee bent.  
 
Vragen die gesteld kunnen worden bij screening voor poliklinisch bezoek:  
1. Wat is uw temperatuur?   

2. Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?  

3. Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning?  

4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?  

5. Heeft u last van hoesten?  

6. Heeft u last van keelpijn?  

7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopt neus?  

8. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder 
neusverkoudheid)?  

9. Heeft u last van extreme vermoeidheid?  

10. Heeft u last van pijn achter de ogen?  

11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?  



12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19-besmetting? 
 
Indien één van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, zal u de toegang tot onze praktijk 

waarschijnlijk worden ontzegd, zullen wij u altijd adviseren om u te laten testen op Covid-19 en 

zullen wij samen de afspraak verplaatsen.  

Indien alle vragen met ‘nee’ worden beantwoord, dan is besmetting met Covid-19 minder 

waarschijnlijk, maar niet uitgesloten. Daarom treffen wij alsnog de volgende maatregelen.  

Maatregelen tijdens het bezoek van de patiënt aan ons 

• Wij plannen de afspraken van onze patiënten zodanig dat de ene patiënt de andere niet 
kan tegenkomen in onze praktijk of wachtkamer.  

• Wij reserveren ruim de tijd tussen 2 opeenvolgende patiënten om gelegenheid te 
hebben onze behandelruimte desinfecteren.  

• Wij stellen een handdesinfectans ter beschikking bij de ingang van onze praktijk en vraag 
al onze patiënten hun handen te desinfecteren.  

• Wanneer u als patiënt aan de hand van eerdergenoemde screening geen risico voor onze 
praktijk vormt dan behoeven u en onze artsen geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
te gebruiken.  

• Echter, indien wij ‘risicovolle handelingen’ gaan verrichten, dan is het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers wel nodig in de vorm van 
een chirurgisch mondneusmasker type IIR en een beschermende bril en 
wegwerphandschoenen. Onder ‘risicovolle handelingen’ worden verstaan diagnostische 
of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over 
langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de 
patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen 
in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk 
uitlokken. Hieronder vallen medische acupunctuurbehandelingen in het hoofd-hals, 
schouder, thorax, buik en rug gebied.  

• Voordat de arts met de behandeling begint, desinfecteert de arts zijn/haar handen met 
handdesinfectans. Na afloop van de behandeling doet hij/zij dit opnieuw. 

 
 
Maatregelen na het bezoek van de patiënt  

• Na afloop van de behandeling wordt de behandeltafel, de behandelstoel, alle meubilair 
en de deurklinken die in aanraking geweest zijn met u tijdens uw bezoek gedesinfecteerd 
met geïmpregneerde desinfecterende doekjes. 

 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben of meer willen weten naar aanleiding van ons Covid-19 protocol, dan 
kunt u contact opnemen met ons via 088-66 88 900 of info@acufitpro.nl. 
 


