
 
 

Corona: regels en afspraken binnen de praktijk  

De praktijk gaat vanaf 18 mei weer open. Ik vind het best spannend, maar heb er ook weer heel 

veel zin in. Voor ieders gezondheid en ook omdat de praktijk aan huis is, wil ik er alles aan doen de 

kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Lees deze mail goed door zodat je op de hoogte 

bent van alle “regels en afspraken”. 

Belangrijkste afspraak: zeg de afspraak af als uw kind (milde of ernstige) klachten heeft (of iemand 

in het gezin koorts heeft of benauwd is). Dit zal ik zelf ook doen. Afzeggen het liefst binnen 24 uur 

voorafgaand aan de afspraak, maar dit is niet noodzakelijk (wanneer de klachten bijvoorbeeld pas 

later optreden of worden opgemerkt). Er worden in deze tijd geen kosten in rekening gebracht bij 

latere afmelding. Bij twijfel altijd even overleggen!  

Wat mogen jullie van mij verwachten? 

- Ik houd 1,5 meter afstand en schud geen handen; 

- Er wordt gewerkt op 1,5 meter afstand of met een groot doorzichtig scherm; 

- Ik maak de deurklinken, trapleuningen, tafel en stoelen schoon na elke afspraak; 

- Ik was mijn handen grondig voor en na iedere afspraak; 

- Ik zeg de afspraak af als ik luchtwegklachten of koorts heb. Ook als iemand binnen mijn gezin 

koorts heeft, zal ik de afspraak afzeggen of in een andere vorm door laten gaan (denk aan 

beeldbellen). Met twee jonge kinderen thuis zal dit best een keer (of vaker) het geval zijn. Ik 

hoop dan op jullie begrip. Als één van mijn kindjes thuis is met luchtwegklachten (zonder koorts 

en zonder dat ik zelf klachten heb) dan probeer ik de afspraken te verplaatsen naar een andere 

locatie (als u dat ook wilt); 

- Eventueel inhoudelijke overdracht naar aanleiding van de afspraak volgt per mail of telefonisch 

(niet binnen en ook niet aan de deur); 

- De begeleidingen en behandelingen zullen allemaal 40 minuten duren i.p.v. de gebruikelijke 45 

minuten, zodat ik voldoende tijd tussen de afspraken heb om alles te desinfecteren.  

Wat verwacht ik van jullie? 

- Heeft uw kind één van de volgende klachten, dan zegt u de afspraak af: 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

o Koorts  

- Als iemand uit het gezin koorts boven 38 graden Celsius heeft en/of benauwdheid is, zegt u de 

afspraak ook af. 

- Uw kind mag weer naar de praktijk komen als hij/zij en de gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn. 

- Als uw kind in de afgelopen twee weken in contact is geweest met iemand die besmet is geraakt 

met het virus of onder quarantaine is geplaatst, dan verplaatsen we de afspraak naar een ander 

moment. Neem hiervoor contact op.  



 
- Eén ouder dient bereikbaar te zijn tijdens de afspraak. Mocht ik klachten signaleren, dan zal ik u 

vragen uw kind direct op te komen halen. Ik hoop natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn; 

- Uw kind neemt een etui mee met eigen schrijfgerei (potloden, pen, gum, schaar en lijm); 

- Uw kind neemt zelf drinken mee in een flesje of drinkbeker; 

- Uw kind ontsmet zijn/haar handen bij binnenkomst (handpompje met desinfecterende gel); 

- Ouders komen niet mee naar binnen (tenzij anders afgesproken) en houden 1,5 meter afstand; 

- Afspraken zijn de komende tijd alleen mogelijk tot maximaal 3 personen (exclusief mijzelf); 

- Uw kind gaat thuis naar het toilet voordat hij/zij naar de praktijk komt, zodat het toilet hier in 

huis zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden; 

- Ik wil u vragen om op de afgesproken tijd aan te bellen (en niet veel eerder). Ook bij het ophalen 

is het prettig als u op tijd komt en buiten wacht. Zo heb ik voldoende tijd om alles op tijd 

klaar/schoon te hebben voor de volgende.  

- Wanneer u het sowieso prettiger vindt de afspraak op een andere manier (zoals telefonisch of 

via beeldbellen) door te laten gaan, dan kan dat natuurlijk ook. Ik hoor het graag van u!  

 

Op deze manier hoop ik dat we samen gezond kunnen blijven!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


