
 

 

Sevenum, 9 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste, 
 
We leven onder bijzondere omstandigheden momenteel door het Coronavirus, COVID-19. En daar 
het daadwerkelijke gezondheidsrisico voor het merendeel van de mensen die mijn praktijk 
bezoeken, goed zal meevallen, is het wel een plek waar mensen samenkomen en dus besmetting 
en verdere verspreiding kan plaatsvinden. 
 
Lees daarom aub de informatie hieronder goed door. Bij vragen of onduidelijkheden neem contact 
met me op vóórdat je naar de praktijk komt voor je afspraak. 
 
Ik ga de volgende richtlijnen en maatregelen strikt in acht nemen en naleven en sta daarbij op een 
ieders medewerking. Mocht ik toch een vermoeden hebben dat iemand onbewust een verhoogd 
risico meebrengt naar de praktijk dan behoud ik me ten alle tijden het recht voor om deze persoon 
op dat moment te weigeren voor behandeling en de afspraak te verzetten. 
 
 
Risico-inventarisatie voorafgaand aan de behandeling:  
 

• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of 
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 

• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?  

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 
 
Stel uzelf deze vragen alvorens een afspraak te maken en doe dit nogmaals voorafgaand aan de 
daadwerkelijke behandeling. Is het antwoord op een van deze vragen “ja” dan kan behandeling 
helaas nog even niet plaatsvinden. Neem dan contact met me op en kom niet naar de praktijk. 
 
 
 
Overige praktijkrichtlijnen en hygiëne maatregelen 
 

• Verschijn aub niet te ver voor de afgesproken tijd in de praktijk, dit om het samenkomen 
van mensen in te perken. Wacht desnoods in de auto of maak een kleine wandeling. Ik heb 
mijn schema zo aangepast dat uitlooptijd er niet gaat zijn of slechts minimaal zal zijn. Bij 
mijn behandelkamer staat een groene stoel. Voor nu adviseer ik je hier plaats te nemen in 
plaats van in de wachtruimte van Fysiotherapie Mulders.  

 

• Kom aub het Medisch Centrum binnen via de achteringang in plaats van via de 
hoofdingang en door de Apotheek. De achteringang is te bereiken via de arcade 
“Graevenhof” via het Pastoor Vullinghsplein (tussen Kruidvat en Bloemsierkunst Simone) of 
via de Bosschekampstraat.  

 

• Houdt ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van mensen die je tegenkomt op weg naar 
je afspraak en binnen het Medisch Centrum Sevenum. 

 



 

 

• Kom zoveel mogelijk ALLEEN naar je afspraak. Mocht dat niet mogelijk zijn dan verzoek 
aan diegene die meekomt om buiten te wachten, daar deze NIET mee naar binnen mag in 
de behandelkamer. 

 

• Waarschijnlijk ten overvloede gezegd: handen schudden wordt voorlopig achterwege 
gelaten, we kunnen elkaar natuurlijk op vele andere manieren begroeten en gedag zeggen. 

 

• Neem in ieder geval allemaal jullie eigen handdoek mee en dan eentje van het formaat 
badhanddoek. Ik zal voorlopig geen gebruik maken van hoezen op de behandelbank en de 
behandelbank na elke behandeling desinfecteren. Aangezien het een van de meest 
vergeten items is in mijn praktijk, ga ik hier vanaf nu strikt op toe moeten zien dat je hierin 
je verantwoordelijkheid neemt. Geen handdoek = geen behandeling! 

 

• Zo ook zal ik tafel, stoelen en deurkrukken frequent ontsmetten. Probeer zelf zo min 
mogelijk contact te maken met deze voorwerpen. 

 

• Handen dienen bij binnenkomst in de behandelkamer ontsmet te worden. Ik zal zorgen 
voor de aanwezigheid van ontsmettingsmiddel voor de handen en papieren handdoekjes. 

 

• Indien je dient te hoesten of niezen, doe dit in de binnenkant van je elleboog. Gebruik 
uitsluitend papieren hand- of zakdoekjes en gebruik deze eenmalig.  

 

• Uitkleden tot op het ondergoed laten we in deze tijden even achterwege. Doe eenvoudige 
en dunnere kleding aan zoals een sportbroek, yogabroek en shirt zodat aan- en uitkleden 
niet meer tijd in beslag neemt dan nodig is. Sokken ajb ook aanhouden. 

 

• Laat armbanden, horloges, ringen en andere sieraden thuis! Maak broekzakken thuis 
zoveel mogelijk leeg en neem alleen essentiële zaken mee naar de praktijk in bijvoorbeeld 
een tas. 

 

• Ik zal indien nodig of gewenst werken met een mondkapje op. U bent vrij om zelf uw eigen 
persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tijdens de behandeling. 

 

• Na de behandeling zal ik je de nota ter declaratie bij de zorgverzekeraar zoals gewoonlijk 
toesturen per email en deze kun je (contactloos) per PIN voldoen. 

 
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt, dan hoor ik je graag.  
Tot snel! 


