
 
 
 
Wat verwachten wij van u? 

Samen willen we graag maximale veiligheid inbouwen, voor uw gezondheid, de 
gezondheid van uw naasten en die van ons personeel. Heeft u een afspraak op de 
praktijk, dan vragen wij u onderstaande huisregels in acht te nemen: 

- Neem zelf 2 handdoeken mee (1 grote en 1 kleine). 
- Kom niet naar de praktijk als u klachten hebt. Dat betekent dat u geen last 

mag hebben van de volgende symptomen: verlies van geur- en 
smaakvermogen, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, 
koorts, diarree. Blijkt bij binnenkomst, dat u toch symptomen heeft, dan kan 
de behandeling helaas niet plaatsvinden en wordt u verzocht naar huis te 
gaan. 

- Kom alleen naar de praktijk. Partner of familie mogen alleen aanwezig zijn, 
indien dit echt niet anders kan. 

- Houdt de 1,5 meter afstand-regel in acht. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes 
- Schudt geen handen. 
- Was uw handen thuis alvast en maak bij aankomst op de praktijk gebruik van 

de beschikbare desinfectiemiddelen.  
- Zorg dat u niet veel te vroeg bent, 1 of 2 minuten voordat u een afspraak 

heeft is voldoende. Bent u veel eerder gearriveerd dan gepland, dan 
verzoeken we u even in de auto of buiten te wachten. Dit om het aantal 
aanwezige patiënten in de wachtruimte te beperken. 

- Neem zo min mogelijk spullen (tassen etc) mee naar de praktijk, beperk u 
tot het hoognodige. 

- Er kan geen gebruik worden gemaakt van sanitaire voorzieningen.  
Houd daar rekening mee, zorg eventueel dat u thuis even naar het toilet bent 
geweest. 

- Er is geen mogelijkheid tot zelfstandig trainen voor, na of buiten een 
behandeling (/contactmoment met therapeut) om. 

- Als uw therapeut dit aangeeft kunt u meteen doorlopen naar uw 
behandelkamer. Dit wordt u verteld bij het inplannen van uw afspraak. Zoniet 
neem dan even plaats in de wachtruimte. 

- Het kan zijn dat de inschatting van de fysiotherapeut is dat u als patiënt een 
mondkapje moeten dragen. U kunt dan zelf een schoon mondkapje 
meebrengen. Heeft u geen mondkapje dan helpen wij u graag verder.  
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