
Actuele update 23-03-2020 

 

Vanaf heden is er alleen nog een telefonisch of digitaal spreekuur. Heeft u al een 

afspraak staan dan bel ik u op de afgesproken tijd. 

Kunt u geen contact krijgen omdat ik telefonisch of via beeldbellen in gesprek 

ben stuur dan een mail via de website. Ik reageer dezelfde dag. Nieuwe 

aanmeldingen krijgen het voedingsdagboek thuis bezorgd. 

Ik hoop op uw begrip en samen met u proberen om de verspreiding van het 

Corona virus te verminderen. Uw gezondheid, maar ook mijn gezondheid en die 

van mijn gezin staan voorop! 

 

Actuele update 16-03-2020 

Omdat ik een praktijk aan huis heb en daardoor minder sociale bewegingen heb 

zoals bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum gaat het spreekuur gewoon door 

mits er van beide kanten geen klachten zijn. 

 

Als die er wel zijn dan doen we het consult telefonisch of via Skype. 

 

Voor de nieuwe aanmeldingen die klachten hebben of in de kwetsbare groep 

vallen breng ik op de fiets het Voedings-en Leefstijlboek voor aanvang van het 

consult bij u thuis. Uiteraard stop ik dat in de brievenbus. 

 

Nieuwe aanmeldingen kunnen gewoon contact opnemen voor een afspraak. Ik 

verwelkomen u graag op de praktijk, telefonisch of via Skype 

 

Ik blijf uiteraard rekening houden met de maatregelen die al eerder zijn 

genomen. Bedankt voor uw begrip. 

 

ACTUELE CORONA MAATREGELEN 15-03-2020 

 

Door de overheid zijn nieuwe maatregelen aangekondigd rondom het Corona 

virus. 



De Corona gemoederen houden ook mij bezig. 

Diëtistenpraktijk Sylvia van Daalen blijft  open zolang ik zelf niet verkouden of 

ziek ben. Uiteraard volg ik de richtlijnen vanuit het kabinet en het RIVM. 

Ik doe mijn uiterste best om zorg op een verantwoorde manier voort te zetten. 

Belangrijk om te weten voor uw bezoek brengt aan de praktijk: 

 
▪ Heeft u verkoudheidsklachten, zoals keelpijn, hoesten of koorts, Geef dit dan op 

tijd (bij voorkeur 24 uur van te voren) door, ik zal dan het consult op het 
spreekuur vervangen voor een telefonisch consult. 
 

▪ Heeft u geen ziekteverschijnselen maar wilt u toch liever thuis blijven? Geef dit 
dan op tijd (bij voorkeur 24 uur van te voren) door. Ook dan kan het consult 
worden omgezet in een telefonisch consult 
 

▪ Ik schud geen handen 
 

▪ De consulten die gepland staan aan huis bij ouderen en andere kwetsbaren 
zullen vervangen worden voor telefonische consulten. 
 

▪ Ik houd de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Indien nodig zal ik 
wederom passende maatregelen nemen. 

 

Ik reken hierbij op uw begrip en medewerking. Waarvoor bij voorbaat dank! 
 


