
 

Coronamaatregelen 

Om de veiligheid van u als klant en mij als therapeut te waarborgen worden 
de huidige richtlijnen vanuit het RIVM en de NVO nageleefd. Dit wordt 
gedaan middels: 

• Hygiënemaatregelen; 

• Géén zorg bij verdenking of kans op besmetting met COVID-19; 

• Aanpassen van het behandelverloop / planning; 

• Aanpassingen aan de inrichting van de praktijk. 
Wanneer er een afspraak met u gemaakt is, kunt u er zeker van zijn dat alle mogelijke maatregelen 
genomen zijn om u en mij zo optimaal mogelijk te beschermen.  
 
Screening op verdenking of kans op besmetting met corona (COVID-19) 
De volgende vragen kunt u zich stellen: 

- Heeft u nu corona? 

- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 

- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 

- Heeft u in de laatste 14 dagen (huiselijk) contact gehad met bewezen corona patiënten? 
- Heeft u in de afgelopen 24 uur nog symptomen gehad die passen bij corona? 

Heeft u één of meerdere van volgende (ook milde!) klachten: 
o (neus)verkoudheid, hoesten/kuchen/niezen, loopneus of keelpijn 
o verhoging (= tot 38 graden) of koorts, moeheid, ziek voelen en/of diarree 
o kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of  smaakverlies 

- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

- Bent u in thuisisolatie of heeft u gereisd in een gebied met een oranje of rode kleurcode? 

Indien één of meerdere van de vragen met JA worden beantwoord kan de afspraak niet doorgaan. 
 
Uw hulp en medewerking bij het betreden van de praktijk  
Zo dragen we samen bij aan onze gezondheid.  
Wilt u, 

• Een mondmasker dragen bij binnenkomst van het gebouw; 

• Na binnenkomst doorlopen tot de witte bank bij de praktijkruimte, let hierbij op de smallere 
doorgang langs het kantoor van Sijben & Partners; 

• Uw handen desinfecteren vóór het betreden van de praktijkruimte; 

• Na het desinfecteren van de handen uw telefoon en gezicht niet meer aanraken; 

• Tijdens de behandeling ook 1,5 meter afstand bewaren waar mogelijk; 

• Eén grote handdoek (badhanddoek) en één normale handdoek meebrengen, want de 
behandeltafel heeft geen hoes. 

• 2 minuten voor uw consulttijd het gebouw binnenkomen (liefst niet vroeger); 

• Niets achterlaten in de wachtruimte; 

• Alleen naar uw afspraak komen. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of 
begeleider meekomen; 

• Het gebouw na uw behandeling zo spoedig mogelijk verlaten. 

• Wij werken stipt op tijd, waarbij uw behandeltijd 30-45 min bedraagt. Zodoende is er 
afdoende ruimte om met behoud van 1,5m afstand de praktijk te verlaten, de behandelbank 
te desinfecteren en administratie bij te werken. 

 
Bij vragen is Osteopathie Daamen bereikbaar via 06-11495438 en info@osteopathiedaamen.nl 

Actuele informatie wordt gedeeld via de website en facebook. 

mailto:info@osteopathiedaamen.nl
https://osteopathiedaamen.nl/
https://www.facebook.com/osteopathiedaamen

