Bijlage 2 Inrichtings- en toegankelijkheidseisen Diëtetiek 2017
In de praktijk zal de werkplek volgens MCA in beginsel moeten voldoen aan de hieronder gestelde
voorwaarden, welke mede afhankelijk zijn van de doelgroep en de therapeutische werkvorm(en). Als
praktijk(adres) wordt ook bedoeld de bij MCA bekende behandellocatie(s) als genoemd in deze
overeenkomst dieetadvisering.
Algemene eisen:
1. De praktijk dient goed toegankelijk en bereikbaar te zijn voor de doelgroep die daar wordt
behandeld.
2. De praktijk dient in beginsel te voldoen aan de geldende algemene bouweisen.
3. De praktijk dient volgens normale standaarden verwarmd te kunnen worden.
4. De praktijk dient over warm en koud water te beschikken.
5. De telefonische bereikbaarheid dient adequaat geregeld te zijn.
6. De praktijk is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is
een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur.
7. De praktijk dient te beschikken over een wachtgelegenheid die geen deel uitmaakt van de
behandelruimte(n).
8. De behandelruimte(n) als zodanig dient geschikt te zijn voor de te geven therapie.
9. De praktijk beschikt over adequate materialen ter ondersteuning van onderzoek en behandeling
van de doelgroep.
10. In de praktijk moet een EHBO-doos (minimaal verbandtrommel B) aanwezig zijn. Deze dient
regelmatig gecontroleerd te worden op volledigheid en expiratiedata.
11. Wanneer de praktijk zich bevindt in een gebouw met meerdere voorzieningen, dient duidelijk
aangegeven te zijn waar de patiënt zich moet melden en waar de wachtruimte is.
Hygiëne:
Ook bij de eisen op het gebied van de hygiëne dient de doelgroep en de gebruikte therapeutische
werkvorm steeds in acht genomen te worden.
1. De praktijk beschikt over een toilet en handenwasgelegenheid.
2. De praktijkruimte, inventaris en materialen moeten op verantwoorde wijze gereinigd (kunnen)
worden.
3. De verlichting, verwarming en ventilatie dienen aan de algemeen te stellen hygiënische eisen te
voldoen.
Privacy:
1. De praktijk heeft de beschikking over een behandelruimte die de privacy van de patiënt waarborgt.
2. De administratieve voorzieningen van de praktijk dienen de privacy van de patiënt te waarborgen.
Veiligheid:
1. De praktijk beschikt over een goedgekeurde elektriciteits- en energievoorziening.
2. De praktijk dient te voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen.
3. Alle aanwezige apparatuur ter ondersteuning van het handelen van de diëtist dient aan de
wettelijke veiligheidseisen te voldoen en geschikt te zijn voor professioneel gebruik.
4. De ruimtelijke voorziening en inventaris dienen van zodanige kwaliteit en constructie te zijn, dat zij
bij gebruik overeenkomstig hun bestemming geen gevaren voor personen opleveren.
Overig:
1. De in de praktijk werkzame diëtisten dienen aan al hun verplichtingen op grond van wet en
regelgeving te voldoen.
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