
 

Beste cliënten, we kunnen terug langzaam opstarten met face to face gesprekken. Graag daarom je 

maximale medewerking om de gezondheid van velen de beschermen: 

- Indien telefonische of online-gesprekken mogelijk zijn, wordt dit nog steeds geadviseerd 

door de gezondheidsraad. Dit willen we dus ook volgen. 

- Gelieve in de auto of buiten te wachten tot de vorige cliënt vertrok/het jouw 

afspraakmoment is. De kleine wachtruimte kan niet gebruikt worden. De therapeut zal voor 

jou de deuren openen (en sluiten). 

- Het toilet is ook niet beschikbaar. Gelieve thuis nog naar het toilet te gaan voor je vertrekt. 

- Graag cash geld vermijden. Betaal contactloos indien mogelijk. 

- Was regelmatig je handen, hoest of nies in je elleboog of papieren doekje. 

- Indien jezelf of je huisgenoten ziekteverschijnselen hebben, graag je afspraak uitstellen 

(zonder annulatie-kosten) of omzetten naar online of telefonische afspraak. Je bent opnieuw 

face to face welkom nadat je (of je huisgenoot) 14 dagen symptoomvrij bent (is). 

- Het aantal mensen in de praktijkruimte wordt beperkt tot maximaal 3 (2 en de therapeut) 

- Er is geen fysiek contact of een hand bij begroeting of afscheid. De fysieke afstand van 1,5 

meter wordt ook hier maximaal nagestreefd. Er zal een plexiglas-aanwezig zijn tussen u en de 

therapeut, indien gewenst mag u een mondkapje dragen extra. Dit hoeft niet. 

Uw therapeut zal alles doen om de praktijk virusvrij te houden door: 

- Ontsmetten van klinken, tafel en stoelen na en voor elke nieuwe cliënt 

- Handen wassen op zeer regelmatige basis 

- Voorzien van wegwerppapieren zakdoekjes en een afsluitbare vuilnisbak 

- Verluchtingsknop gebruiken en deur openzetten wanneer mogelijk 

- Mogelijks draagt de therapeut ook een mondkapje, zie dit als zorg naar jou toe. 

DOOR HET BETREDEN VAN DEZE PRAKTIJK VERKLAART U 
AKKOORD EN IN ORDE TE ZIJN MET DEZE AFSPRAKEN. 

Corona-maatregelen in deze praktijk 


