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Draaiboek voor ambulante zorg  

in een privépraktijk 
Voor zelfstandige diëtisten 

 

 

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een serie van drastische maatregelen aan 

om de verdere verspreiding van het coronavirus controleerbaar te houden en 

ervoor te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast dreigt te worden. 

 

Daardoor heb je de praktijk volledig of gedeeltelijk moeten sluiten of was je 

overgeschakeld op online consultaties. Dit draaiboek heeft als doel om jou te 

helpen om jouw praktijk weer op een veilige manier te openen of hulpverlening 

verder uit te breiden.   

 

Sinds 4 mei mag de gezondheidszorg stapsgewijs weer uitgebreid worden. 

Op welke manier dit moet gebeuren en wanneer je mag uitbreiden naar een 

volgende stap, wordt niet opgelegd door de overheid. Wel heeft de FOD 

volksgezondheid een advies gedeeld. Het advies en de richtlijnen van de 

overheid vormen een leidraad. Het is geen strikte wetgeving.  

 

Zoals je kan lezen in onderstaande brief is het doel om eerst de meest dringende 

zorg op te starten zodat eerst de meest kwetsbare patiënten geholpen worden en 

er nadien uitgebreid wordt naar een zo normaal mogelijk zorgsysteem. Mocht je 

de brief nog niet gelezen hebben, vind je deze hier terug.  

 

Onze feedback voor de uitbreiding van de diëtisten (met een opdeling van wat er 

dringend wordt geacht en wat niet) werd ondertussen meegenomen in de tabel 

van de heropstart van de activiteit. Dit vind je ook terug in de zip file "tabel van 

heropstart" bij paramedische beroepen via deze website.  

 

Als diëtist mag je dus zelf bepalen wanneer je de zorg verder uitbreidt, met het 

advies van de overheid als referentiekader. 

 

     Maak zoveel mogelijk gebruik van tele- en online-consultaties:  

Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, maar tegelijk de 

zorgcontinuïteit toch te kunnen garanderen bieden tele- en online-interventies 

een valabel alternatief. Maak hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van en kies 

voornamelijk de platformen aanbevolen door het RIZIV om veilige communicatie 

met de patiënt te garanderen.  

Voor de consultaties waarvoor terugbetaling voorzien is, ben je verplicht de 

voorwaarden van het RIZIV te respecteren.  

 

 

http://www.vbvd.be/
mailto:info@vbvd.be
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brief_covid-19_heropstart_ambulante_zorgverstrekking_prive-praktijk_30042020.pdf
https://vbvd.be/sites/default/files/publications/Tabel_werkhervatting_Dietisten_NL.pdf
https://vbvd.be/sites/default/files/publications/Tabel_werkhervatting_Dietisten_NL.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking-een-prive-praktijk?fbclid=IwAR10ye13xTB2-piXQpSczL7JrGMMsMAwJobO3V_bXCgP5aonEV4CNV9ELP8
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-platformen-voor-een-raadpleging-zonder-fysiek-contact
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/goede-praktijken-inzake-platformen-voor-zorg-op-afstand-geformuleerd-door-het-informatieveiligheidscomite
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      Fysieke consultaties kunnen enkel mits dit in veilige omstandigheden 

kan plaats vinden! Het grootste risico is op dit moment crossgenerationele 

contaminatie (verschillende leeftijden op één plek). Het virus wordt 

overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen ... over een 

afstand van 1,5 meter. Vandaar onderstaande huisregels voor een goede 

hygiëne.  

 

 

HUISREGELS VOOR DE PRAKTIJK (na de exit lockdown) 

• Ontvang mensen die ziek zijn zeker niet in je consultatieruimte. 

• Vermijd de aanwezigheid van kwetsbare groepen (ouderen, verzwakte 

mensen) in de wachtkamer. Je kan mensen vragen te wachten buiten of in 

de auto i.p.v. de wachtkamer. 

 

• Zorg voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens je consultaties:  

 

o De wachtzaal  

 De voordeur staat open, je opent best zelf de deuren. 

 Indien de patiënt de deur opent direct deurklinken en bel ontsmetten.  

 De patiënt moet worden geïsoleerd (in ruimte en in tijd) : laat maar 1 

patiënt per keer aanwezig zijn in de wachtzaal en consultatieruimte. Dit 

begint al met het inbouwen van een ruime marge bij het maken van 

afspraken. 

 Indien er een begeleider bij de patiënt is, wordt gevraagd om in de 

wagen/ buiten te wachten. Enkel bij kinderen mag één ouder aanwezig 

zijn bij de consultatie.   

 Verwijder alle dagbladen, tijdschriften, folders … 

 Verwijder niet afwasbare stoelen of krukken. 

 Bied bij het binnenkomen handgel aan de patiënt aan.  

 Neem voldoende tijd tussen twee patiënten om de ruimte, het materiaal 

en de gebruikte oppervlakten (deurklink, stoel, WC...) te ontsmetten met 

een desinfectiemiddel op basis van alcohol (minstens 70%)(coronavirus is 

gevoelig voor alle desinfectiemiddelen, (voor chloorhexidine is de 

effectiviteit echter nog onduidelijk)). 

 Toilet: je kan op de deur deze raadgevingen hangen: klap deksel naar 

beneden voor je doorspoelt. Was steeds jouw handen met water en zeep. 

Droog ze af met een propere (papieren) handdoeken gooi die in de 

afgesloten afvalemmer .  

 Hang overzichtelijke informatie op in de wachtzaal. Bijvoorbeeld dit 

hygiëneadvies en onderstaande posters:  

 

http://www.vbvd.be/
mailto:info@vbvd.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf
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http://www.vbvd.be/
mailto:info@vbvd.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hoe-de-handen-doeltreffend-wassen-ontsmetten.pdf
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o De consultatieruimte 

 Zorg ervoor dat je steeds de social distance van anderhalve meter 

respecteert. 

 Was en ontsmet regelmatig je handen. Wil je graag jouw kennis hierover 

opfrissen, bekijk dan de instructiefilmpjes over handen wassen en over 

handen ontsmetten.  

 Zorg voor papieren tissues en een afsluitbare vuilnisbak in de ruimte.  

 Draag handschoenen als er risico bestaat op contact met 

lichaamsvloeistoffen tijdens de consultatie. Hoe je dat correct doet, vind je 

op www.zorginfecties.be en een instructiefilmpje over het correct uitdoen 

van de handschoenen.   

 Reinig en ontsmet na de consultatie de oppervlakken en materialen die 

mogelijk in contact kwamen met speeksel of andere lichaamsvloeistoffen: 

stoelen (vervang stoffen stoelen door makkelijk afwasbare stoelen indien 

mogelijk), bureau, weegschaal, deurklinken, betaalautomaat …. 

Ontsmettingsmateriaal (min 70% alcohol) kan je aankopen als 

zorgverlener bij je plaatselijke apotheek of en soms ook bij jouw 

eerstelijnszone. (Diëtisten zijn niet opgenomen in de lijsten van de ELZ 

van zorgverleners waarvoor verplicht materiaal voorzien moet worden.) 

 Instrueer patiënten om zelfstandig de weegschaal te bedienen wanneer 

mogelijk. Indien de patiënt deze niet zelf kan bedienen, wordt de weging 

afgeraden. Indien de weging wel gewenst is, kan dit gebeuren door het 

gebruik van een mondmasker.  

 Buikomtrekmeting en BIA-meting m.b.v. electroden worden afgeraden 

omdat de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden. Mocht een 

meting nodig zijn, volg dan strikt de instructies zoals beschreven door 

Equilibre3 in deze instructiefilm.  

 Leef hoest- en niesetiquette na en herinner dit ook aan je patiënt. 

 Het is niet noodzakelijk om voor elke patiënt een chirurgisch masker te 

dragen. Het masker is enkel noodzakelijk wanneer de gevraagde afstand 

niet gegarandeerd kan worden of bij een consult van een mogelijke 

COVID-19 patiënt.  

 Instructiefilmpje juist aandoen en afdoen van masker en handschoenen.  

 Vermijd het gebruik van materiaal in de consultatie. Hanteer je het toch 

tijdens de consultatie? Respecteer dan de basisregels in hygiëne (handen 

wassen voor gebruik); Reinig en desinfecteer na de behandeling deze 

materialen grondig. 

 Afstand tot de cliënt: zorg ervoor dat er minimumafstand van 1,5m is 

tussen jezelf en je patiënt. Zoniet, draag dan beiden een mondmasker.   

 Maak eventueel gebruik van een plexi scherm dat je tussen jezelf en de 

patiënt op je bureau plaatst  

o https://www.metaplex.be/display--reclame: Zij kunnen schermen 

op maat (bepaald door de diëtist) maken en verzenden. (is de 

leverancier van apothekers) 

http://www.vbvd.be/
mailto:info@vbvd.be
https://www.youtube.com/watch?v=ioppHbcUk-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFKXAoVYbjA&feature=youtu.be
http://www.zorginfecties.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Cj62mGAfbR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SJyRHagrmA4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z6fYRj24qKorZyHxupsI_LCqbby5ow7HxeZ23aJyriJbXk6UDO1lonPU
https://www.madeinmechelen.be/nieuws/video-hoe-gebruik-je-mondmaskers-en-handschoenen-op-een-correcte-manier/
https://www.metaplex.be/display--reclame


Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  5 

 

Leuvensesteenweg 643, bus 6                      T  02 380 80 98                                  www.vbvd.be 

1930 Nossegem                                          M 0478 48 20                                      info@vbvd.be 

o https://www.distriplex.be/nl 

o https://www.reclameonline.be/nl/scheidingswand_plexi 

o https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-

voor-leden  

o https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-

voor-niet-leden  

 Een dieetblad, infobrochure of ander drukwerk kan overhandigd worden 

indien nodig en indien dit op een hygiënische manier gebeurt. Leg het 

advies klaar aan de zijde van de patiënt nadat je zelf je handen net 

gewassen hebt. Indien het een algemeen advies is zonder gevoelige 

persoonsgegevens, kan het advies (mits toestemming van de patiënt) per 

mail doorgestuurd worden.  

 Elektronische betalingen worden aangemoedigd. Door elektronisch te 

betalen respecteer je de sociale afstand. Maak je gebruik van een 

betaalterminal, denk er dan aan om deze ook na elk gebruik de 

desinfecteren. 

Op de website van Sciensano kan je verdere tips vinden voor hulpverleners op de 

eerste lijn. Je kan er ook de richtlijnen voor het correct gebruik van 

mondmaskers vinden. 

 

 

FINANCIELE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE 

DIETSTEN 

 

Heel wat zelfstandigen worden getroffen door het Coronavirus, zo ook mogelijks 

jouw praktijk. Tijdelijk zal je misschien minder patiënten kunnen zien of zelf ziek 

worden en dus geen consultaties kunnen uitvoeren. 

UNIZO BIEDT EEN HANDIG OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE 

STEUNMAATREGELEN: WWW.UNIZO.BE/CORONASTEUNMAATREGELEN 

 

 

De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten probeert de diëtisten zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden in deze onzekere tijd. Houd voor updates onze 

informatiekanalen in de gaten:  

 Lees onze nieuwsbrieven, ook te raadplegen op 

https://vbvd.be/publicaties  

 Houd onze website in de gaten voor belangrijke updates, nieuwtjes, 

vacatures, bijscholingskalander, … Als ingelogd lid heb je toegang tot de 

gehele website. Als niet-lid zijn heel wat onderdelen afgeschermd. 

Waarom zou je lid worden?   

 Volg ons op Facebook.com/VBVDdietisten  

 Volg ons op Instagram.com/vbvdietisten  

http://www.vbvd.be/
mailto:info@vbvd.be
https://www.distriplex.be/nl
https://www.reclameonline.be/nl/scheidingswand_plexi
https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-voor-leden
https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-voor-leden
https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-voor-niet-leden
https://vbvd.be/publicaties/aankoop-preventiescherm-spatscherm-voor-niet-leden
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf
file:///C:/Users/krisgillis/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/B4A82814-FFDE-4F05-B60D-3C2D4B8EDD75/www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
https://vbvd.be/publicaties
https://vbvd.be/voordelen-van-het-vbvd-lidmaatschap
https://www.facebook.com/VBVDdietisten/
https://www.instagram.com/vbvdietisten/

