
Geachte client, 

 

Fijn dat u zojuist u een afspraak heeft gepland binnen onze praktijk. We zijn 
verheugd dat we weer aan de slag mogen om onze dienstverlening weer vorm te 
mogen geven. Dit willen we echter wel op een veilige manier voor eenieder 
organiseren. 

In het tijdperk van de Corona periode zal in ieder geval de bezoek procedure aan 
onze praktijk in de komende maanden er anders uit gaan zien. 

We gaan de volgende regelgeving hanteren om alle behandelingen en afspraken zo 
soepel mogelijk te laten verlopen: 

• U bent van harte welkom in onze praktijk als er geen sprake is van 
luchtwegklachten, zoals hoesten, neusverkouden en/of koorts. Blijkt dat na het 
maken van de afspraak er toch sprake is van dergelijke klachten, geef dit dan 
zo spoedig mogelijk door via mail of telefonisch. Uw afspraak zal dan na 
overleg worden geannuleerd of herplaatst. 

• U mag in de laatste 14 dagen voor de afspraak geen contact hebben gehad 
met een Covid-19 besmette patiënt, het is mogelijk dat u “drager” bent, 
waarmee u anderen binnen de praktijk kan besmetten. 

• Wij verzoeken u zich aan het afgesproken tijdstip te houden, kom niet eerder 
dan 5 min voor aanvang van de afspraak, maar ook niet te laat, dit gaat ten 
koste van uw behandeltijd. Bent u toch te vroeg, wacht dan in auto of buiten. 

• Kom alleen, dus niet met kinderen of partner/begeleider. Is het noodzakelijk 
dat u gebracht wordt door een 2e persoon dan kan deze persoon NIET in de 
wachtruimte verblijven. 

• Houdt voldoende afstand van elkaar en desinfecteer na binnenkomst uw 
handen met hand gel, deze staat gereed bij binnenkomst van de praktijk. 

• Bij een fysieke behandeling zullen wij vanaf nu altijd beschermingsmiddelen 
dragen om uw en onze gezondheid te beschermen. Wij houden ons aan de 
richtlijnen vanuit het RIVM, waaronder de inzet van de beschermingsmiddelen. 

• Beperk toiletbezoek aan onze praktijk zoveel als mogelijk.  
• Tussen elke afspraak is er 15 min tijdsruimte ingebouwd, zodat na en voor 

elke nieuwe patiënt voldoende tijd is om desinfecterende handelingen te 
verrichten door therapeut en assistente (massagebank, instrumentaria, 
oefenmaterialen, balie, pinautomaat). 

• Houdt u aan de voorschriften die duidelijk zichtbaar in de praktijk staan 
aangegeven ( 1,5 mtr tussenruimte, achter de plexiglas afscheiding bij de balie 
blijven) 

• Als uw behandeling ten einde is, verlaat dan de behandelruimte zsm zodra u 
klaar bent met aankleden. 
 

Alle medewerkers van onze praktijk zetten zich er ook nu voor in om u, zo goed als 
mogelijk en verantwoord is, de zorg te kunnen blijven bieden die u nodig heeft. 


