
COVID-19 maatregelen 
For English please see next page  

  
• Kom alsjeblieft NIET naar de praktijk als er klachten (verkouden of koorts) zijn bij jou of iemand binnen 

je huishouden of wanneer je in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand met 
Corona. Als dit het geval is dan blijft beeldbellen het alternatief. 

• Zorg dat je niet (veel) te vroeg voor je afspraak naar de praktijk komt. De wachtruimte is klein en de 
doorgang dient ook als inkomhal voor de bewoners van de appartementen boven de praktijkruimte. 
Probeer dus zo kort mogelijk in deze ruimte te verblijven om de 1,5 meter zo goed mogelijk na te 
streven.  

• Als het niet lukt om de 1,5 meter afstand te bewaren in de wachtruimte, blijf dan buiten wachten tot de 
tijd van je afspraak. 

• Open alsjeblieft niet zelf de glazen deur van de praktijk, ik zal deze voor je openen en dicht doen. 
Mocht ik je niet treffen in de wachtruimte zal ik uiteraard ook even buiten kijken of je daar staat te 
wachten. 
  

• Kom alleen naar je afspraak, tenzij we dit anders hebben afgesproken.  

• Ik zal zorgen dat er desinfecterende handgel in de wachtruimte aanwezig is en zelf tussen alle consulten 
door telkens mijn handen wassen en de behandelruimte desinfecteren.  

• Het toilet in de praktijk is tijdelijk niet beschikbaar voor cliënten, houd hier rekening mee voordat je 
naar de afspraak komt. 
  

• Als je liever wilt beeldbellen, omdat jij of iemand binnen je huishouden binnen een risicogroep valt, dan 
blijft dat uiteraard mogelijk.  

Verandert tussen het maken van de afspraak en de dag en tijd van de afspraak je mogelijkheid om naar de 
praktijk te komen, laat dit dan weten per e-mail. Mocht dit bij mij het geval zijn, dan zal ik dit ook per e-mail 
laten weten. Controleer dus ook je mailbox, inclusief ongewenste post, voordat je de rit naar de 
praktijk maakt om misverstanden te voorkomen! Voor het afzeggen van je afspraak gelden de normale 
voorwaarden. 
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COVID-19 measures 

  
• Please do NOT come to the practice if you or someone in your household experience(s) symptoms 

(coughing, sneezing, fever) or been in contact with someone with corona in the past 14 days. If this is the 
case, we'll keep video calling. 
  

• Make sure you don't show up (way) too early. The waiting room is small and the hallway also serves as a 
doorway to the apartments above the practice. Residents will come in and out. Try to limit your time 
spent in this waiting room / hallway as much as possible to keep to the 1,5m distance rule.  
  

• If it's not possible to keep to the 1,5m distance rule in the waiting room, please wait outside until it's 
time for your appointment.  
  

• Please do not open the glass door to the practice yourself, I will do this for you. If I don't see you in the 
waiting room, I will also check to see if you are waiting outside. 
  

• Come alone, unless we have discussed differently. 
  

• I will make sure a disinfecting hand gel is present at the practice and I will wash my own hands and 
disinfect the surfaces in between every session. 
  

• Bare in mind that the toilet at the practice is temporarily not available for clients.  
  

• If you prefer to keep video calling because you or someone in your household is at risk, this will of 
course remain an option.  

  
Does your ability to travel to the practice change during the time of scheduling the appointment and the 
day/time of your appointment? Please let me know via e-mail. Should this happen to me I will also inform 
you via e-mail. Always check your mailbox, spam folder included, before traveling to the practice to 
prevent any misunderstandings! To cancel your appointment, regular conditions apply.
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