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Maarssen, 14 mei 2020
Beste cliënt,
Gelukkig mag ik jullie weer in de praktijk ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog
steeds actief is, zijn er CAM-sector breed bepaalde regels opgesteld voor jullie en mijn
veiligheid. De CAM-sector breed Leidraad infectiepreventie Covid19 is op de website te
vinden (https://www.healthcentre-cho.com/afspraak-maken/). Deze regels zijn aangevuld
en/of afgestemd op mijn praktijk. Het is belangrijk dat jullie onderstaande regels goed
lezen en respecteren.
Vanaf 25 mei is het weer mogelijk om een fysieke afspraak in de praktijk te maken. Dan
heb ik mijn praktijkruimte kunnen aanpassen aan de huidige eisen vanuit de
beroepsorganisatie BATC, CAM-sector breed en het RIVM. Het blijft daarnaast mogelijk om
te kiezen voor een videoconsult. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef
instructies of oefeningen.

• De praktijk heeft geen wachtruimte. Daarom worden de sessies (zoals gewoonlijk) ruim
gepland, zodat je geen mede cliënten tegen komt. Kom op tijd, maar niet te vroeg.

• Kom zoveel mogelijk alleen, laat je partner en/of (andere) kinderen thuis. Één van beide
ouders kan uiteraard met een kind (tot 16 jaar) meekomen.

• Neem zo min mogelijk spullen mee. Stop noodzakelijke spullen weg in je tas of jas.
• Speelgoed in de praktijk wordt tijdelijk niet gebruikt. Neem indien nodig een boek en/of
speelgoed mee voor je kind, zodat deze goed op de behandeltafel kan blijven liggen.

• Er wordt geen water geschonken. Neem indien gewenst je eigen waterflesje mee.
• De behandeltafel heeft geen hoeslaken. Wanneer je liever niet direct op de bekleding
van de behandeltafel ligt, neem dan je eigen (1 persoons) hoeslaken mee.

• Als je behoefte hebt om onder een dekentje te liggen of een kussen te gebruiken, neem
deze dan zelf mee (bijvoorbeeld 2 handdoeken).

• Draag lange mouwen, lange broekspijpen en schone sokken.
• Er worden extra hygiëne maatregelen genomen in de praktijk. Bij binnenkomst wordt

gevraagd om je handen te wassen. Ik doe dit zelf ook. Er zijn hiervoor gastendoekjes
aanwezig voor eenmalig gebruik. Daarnaast is er handalcohol aanwezig. De ruimte
wordt goed gelucht.

• Na iedere cliënt worden contactpunten, zoals deurklinken, deurbel en behandeltafel e.d.
schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.

• Het toilet is tijdelijk alleen te gebruiken voor hoge nood. Ga zoveel mogelijk thuis naar
de WC.

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand. Voor zover noodzakelijk en

mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt
fysiek contact tot een minimum beperkt. Er zijn indien wenselijk mondkapjes aanwezig.
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• Voorafgaand aan de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage), waardoor ik weet of
behandelen veilig kan. Vlak voor de daadwerkelijke afspraak check ik of er iets is
veranderd.

• Blijf thuis indien jijzelf, je kind of één van je gezinsleden symptomen hebben van

verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Neem contact op om dit te
bespreken. Tot nader order worden annuleringen om deze reden, ongeacht of deze
tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

• De praktijk is in huis. Het kan zijn dat je mijn partner of kinderen tegen komt. Zij zullen

1,5 meter afstand bewaren en een ander toilet gebruiken. Mijn partner werkt aan huis
(in de ruimte naast de praktijk) en mijn kinderen hebben onderwijs deels vanuit huis.
Naast de normale geluiden kan er dus iets meer geluid zijn. Meerdere leden van het
thuisgezin hebben last van astma en hooikoorts, waardoor er in huis gehoest of geniest
kan worden. Zij zullen dit conform de adviezen in hun elleboog of in een papieren
zakdoekje doen, die ze direct weggooien. Bij andere klachten bij mezelf of één van mijn
gezinsleden zal ik de afspraak annuleren.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat
je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga
je akkoord met dit risico.
Er zullen dingen anders gaan in de praktijk en ik wil je dan ook vragen om hier begrip voor
te hebben. Als je hier problemen mee hebt, dan is het raadzaam een videoconsult te
plannen of de afspraak uit te stellen.
Ik kijk er naar uit om jullie weer in de praktijk te ontvangen. In de online agenda is het
weer mogelijk om een afspraak te plannen. Een link naar de online agenda vind je hier:
https://www.healthcentre-cho.com/afspraak-maken/.
Tot snel.
Met hartelijke groet
Milou
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