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Wachtkamer 

- Maximaal 3 wachtenden in de wachtkamer. Wanneer er meer mensen in de wachtkamer 
zitten, wordt u verzocht om buiten te wachten 

- Tijdschriften en speelgoed zijn niet meer in de wachtkamer aanwezig 
- Houd bij de tafel in de wachtruimte afstand van de andere aanwezigen 
- De praktijken/ disciplines werkzaam binnen het pand hebben onderling afspraken gemaakt 

om zoveel mogelijk piekmomenten in de wachtkamer te voorkomen – Kom niet te vroeg op 
de afspraak. 

- In de wachtruimte en in de gangen van de praktijk is het dragen van een mondkapje verplicht 
voor iedereen, behalve kinderen onder de 12. 

- Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak. 
 
Algemene afspraken 

De richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM worden ook binnen de praktijk gehanteerd: 

- Er worden geen handen geschud 
- Houd 1.5 m afstand van elkaar (in de wachtkamer, bij de balie en behandelruimtes) 
- Kom bij voorkeur alleen 
- Handen wassen met water en zeep, desinfecterende gel gebruiken bij binnenkomst (en 

vertrek) 
- Niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken 

Kom niet naar de praktijk bij: 

- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging / koorts / koortsachtig gevoel 

- Verlies van geur en/of smaak, diarree 
- Wanneer iemand in uw huishouden bovenstaande klachten heeft 

Neem bij twijfel, om wel of niet te komen, contact op met de praktijk waar u de afspraak heeft.  

Paramedische Zorg 

- Volgens de gestelde regels, vanuit de overheid voor de paramedische zorg, wordt de zorg 
face to face (op de praktijk) alleen toegepast bij strikte noodzaak. Dit wordt door de 
behandelaar beoordeeld (eventueel in overleg met de verwijzer) en gebeurt altijd in overleg 
met de client 

- Neem een grote handdoek of badlaken mee voor de behandeling 
- Indien mogelijk zal een (vervolg) afspraak telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden  
- Bij sommige behandelingen is het noodzakelijk voor de therapeut om dichterbij te komen 

dan de 1.5 meter: dit zal alleen gebeuren bij noodzaak (al dan niet met gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen) en met toestemming van de betrokkenen. Geef bij 
bezwaar dit nadrukkelijk aan bij uw behandelaar  

- Voor kinderen:  
* Maximaal 1 ouder en 1 kind in de ruimte  
* Zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaren met de therapeut 



* Laat het kind makkelijke kleding dragen die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen. Denk 
aan klittenband schoenen tov veterschoenen 


