Geachte cliënt,
Het Coronavirus is nog steeds actief en door verschillende varianten komen er ook nog stijgingen van
besmettingen voor. Vanuit mijn beroepsorganisatie zijn er bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn
veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.
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Bij binnenkomst reinigt u uw handen met het aangeboden desinfectiemiddel;
Vanaf 6 november 2021 is het dragen van een mondkapje voor contactberoepen OPNIEUW
verplicht. Een mondkapje kan ik u bij de voordeur ook nog aanbieden. Eventuele
uitzonderingen zijn uiteraard in overleg en volgens de gestelde richtlijnen mogelijk.
Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts
of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me
op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of
deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
Om u te helpen of u een bezoek aan de praktijk kan maken staat er op de site een document
"Triage schema". Uiteraard kunt u mij altijd contacten voor overleg.
Ik plan mijn afspraken zo, dat mijn cliënten elkaar niet hoeven te passeren bij de voordeur of
er om heen;
Ik heb geen wachtruimte en heb de stoel op mijn overloop niet geïnstalleerd. Kom op de
afgesproken tijd en niet veel eerder;
De behandeltafel heeft geen tafellaken, daarom ligt u op (een) schone handdoek(en) van de
praktijk.
Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken;
In verband met de maatregelen is het niet mogelijk meer dan 1 persoon te ontvangen in de
behandelruimten.
Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met
hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw
tas of jaszak;
Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de
stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
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. Bij een massage naar gelang de
mogelijkheden;
Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk.
Ik houd dan op afstand 'een vinger aan de pols' en geef u instructies of oefeningen. Eventuele
vergoedingen worden samen overeengekomen. Mijn behandelingen worden waarschijnlijk
niet vergoed door uw zorgverzekeraar;

Met vriendelijke groet,
Patrick Sturkenboom
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