
Coronamaatregelen

I.v.m. de COVID-19 Pandemie het volgende:

Ik plan mijn afspraken zo dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum  
beperkt blijft.

In de wachtruimte en in de behandelruimte zijn de stoelen zo opgesteld dat de 
afstand van 1,5 m gewaarborgd is.

Voor en na de behandeling gebruik ik desinfecterende handgel om mijn handen en 
onderarmen te ontsmetten. Na iedere cliënt desinfecteer ik de door de cliënt 
aangeraakte contactpunten, zoals deurklinken en armleuningen.

Tijdens de therapie wordt een afstand van 1,5 m bewaard. Er wordt geen handen 
geschud.

Indien u toch liever een onlinebehandeling wil, is dit mogelijk.

U, als cliënt, dient u aan de volgende afspraken te houden en deze voorafgaande aan 
elke afspraak voor de zekerheid nog eens na te lezen:

U wordt geacht de afspraak af te zeggen zodra er bij u of uw huisgenoten sprake is 
van de volgende symptomen:

• Hoesten, kuchen, niezen, neusverkoudheid, keelpijn

• Kortademigheid

• Onbekende hoofdpijn

• Onbekende vermoeidheid

• Onbekende diarree of buikklachten

Tot nader order worden afspraken, die om bovenstaande redenen worden afgezegd 
niet in rekening gebracht, ongeacht of ze op tijd zijn afgezegd, maar graag wel zo 
snel mogelijk contact opnemen.

Kom alleen en laat niemand in de wachtruimte achter.

Kom vlak voor de afspraak, zodat u zo kort mogelijk in de wachtruimte hoeft te zijn.

Raak zo min mogelijk dingen aan in de wachtruimte en in de behandelruimte.

Neem zo min mogelijk spullen mee en stop ze in uw tas of jaszak.

Maak uw handen in de wachtruimte schoon met zelf meegebrachte handgel.

Neem zelf papieren zakdoekjes mee. Nies of hoest in een zakdoek of in uw elleboog.

Maak liefst geen gebruik van de toilet. Indien dit toch noodzakelijk is, handen na 
afloop goed wassen met zeep en afdrogen met een zelf meegebracht zakdoekje en 
de handen insmeren met handgel.

Disclaimer:

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat 
u besmet raakt met COVID-19 in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van 
de afspraak gaat u akkoord met dit risico.


