Beste lezer, beste jij,

Deze richtlijnen gelden als je naar mijn praktijk komt. Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn
er vanuit de beroepsorganisatie en gebaseerd op de huidige richtlijnen, regels opgesteld voor uw en
mijn veiligheid. Ik heb ze toegepast op mijn situatie en geactualiseerd. Je wordt geacht deze te lezen
en te respecteren voor jouw en mijn gezondheid!
• Als je last hebt, van hoesten, kuchen, koorts, kortademigheid, verkoudheid, keelpijn dan kom je
niet en maak je een nieuwe afspraak. Heeft een huisgenoot deze klachten, dan maak je een nieuwe
afspraak. Bij twijfel en/of dit juist 1 van je vragen is, overleg met mij. Ik zal je voor de afspraak mailen
of whatsappen om dit na te vragen. Reageer s.v.p. hierop.
• Bij loopneus, hoofdpijn, buikklachten, neem je met mij contact op en overleggen we of de afspraak
doorgaat.
Bij de bevestiging van de afspraak wijs ik je op deze richtlijnen en deze voor jezelf na te gaan. Dit
staat los van wel/niet gevaccineerd zijn. Ik vraag je hiermee verantwoord om te gaan.
• Ik plan mijn afspraken zo, dat er voldoende ruimte is tussen de afspraken. Kom op tijd, maar niet te
vroeg.
• Bij binnenkomst kan je indien gewenst gebruik maken van de handgel of je handen wassen. Ik ga er
vanuit dat je voor jezelf zorgt en een basis-hygiëne hanteert. Dat doe ik ook.
• Kom zoveel mogelijk alleen. Degene die je brengt, kan momenteel niet wachten. Is dit een
probleem overleg dan even met mij.
• Bij kinderen kan een van de ouders uiteraard met hun kind meekomen;
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in
uw tas of jaszak;
• Met regelmaat worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen
van de stoelen schoongemaakt. Natuurlijk was ik ook met regelmaat mijn handen.
• In de praktijk is een luchtzuiveraar en ik lucht ruim tussen de afspraken door.
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
• Zorg dat je een mondkapje bij je hebt.
• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook
mogelijk. Dit werkt anders, maar zeker ook effectief. Deze consulten worden conform de eisen van
de zorgverzekeraar (tijdelijk) vergoed als dit normaal gesproken ook vergoed wordt.
• Bij de bevestiging van de afspraak wijs ik in de mail of app je op de richtlijnen en ga ik er vanuit dat
je deze serieus toepast. Bij vragen of twijfel, neem contact op. Juist in deze tijd is afstemming
belangrijk! Dus stel je vragen als die er zijn en stem af waar nodig. Zo kunnen we zoeken naar wat
klopt in deze.
• Nogmaals, blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van
verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te

annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden
deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u
besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u
akkoord met dit risico.
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