
Anti corona maatregelen  
 

Wat betekent dit voor u?  

Wij nemen maatregelen om de veiligheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed 

mogelijk te kunnen waarborgen.  

 

 De praktijk  is geopend  voor patiënten die geen coronaklachten  hebben . 

 

Op dit moment gelden de volgende  regels en richtlijnen 

 

Wanneer u last heeft van verkoudheidsklachten zoals (hoesten, niezen, keelpijn, loopneus, 

reuk/smaakverlies en temperatuurverhoging) kunnen wij u helaas niet ontvangen in de 

praktijk. 

 Ook wanneer iemand in uw huishouden deze klachten vertoond met koorts kunnen wij u niet 

ontvangen of wanneer u de afgelopen twee weken in contact geweest bent met een corona 

patiënt. 

 

Verhindering ten gevolge van corona, ook al is het vlak voor de afspraak. 

Dat kan aan iedereen momenteel overkomen in deze corona periode. 

Laat ons de uitslag van uw corona test weten - per mail of per telefoon - dat is erg fijn. 

Daarna maken we graag weer een nieuwe afspraak met u, binnen twee weken na afzeggen 

van de afspraak, voor wanneer u zich beter voelt. 

 

Horen wij echter niets meer van u, dan kunnen wij de reden van afzegging niet verifiëren en 

beschouwen wij de afzegging 'gewoon' als te laat afgezegd, en ontvangt u een rekening voor 

een te laat afgezegde afspraak. 

 
Nog wat extra aanwijzingen: 

 Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen in de 

wachtkamer 

 Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 begeleider 

mee komen. 

 Hang uw jas op aan de kapstok bij binnenkomst, deze bevindt zich naast het toilet. 

 Kom s.v.p. niet met uw jas aan de praktijkruimte in. 

 Voorkom het aanraken van deuren etc. zoveel mogelijk, handdesinfectie staat voor u 

klaar. 

 Beperk het toiletbezoek zoveel mogelijk, en bij het doortrekken s.v.p. het deksel van 

het toilet sluiten. 

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden 

 

In de praktijk houden wij ons aan de RIVM richtlijnen en hebben we aanvullende 

maatregelen genomen. 

De genomen maatregelen kunnen op basis van veranderde inzichten snel worden aangepast. 


