
 

Met het aangaan van een afspraak in mijn praktijk verklaart u op de 

ochtend van de afspraak onderstaande vragen met NEE te kunnen 

beantwoorden. 

Infectiepreventie Covid-19 

1. Heeft u nu Corona?     Ja / Nee 
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?   Ja / Nee 
3. Heeft u de afgelopen 14 dagen één van de volgende 

verschijnselen gehad: 
a. Neusverkoudheid of loopneus   Ja / Nee 
b. Keelpijn     Ja / Nee 
c. Hoesten, kuchen of niezen   Ja / Nee 
d. Koorts (38⁰C of hoger)    Ja / Nee 
e. Kortademigheid    Ja / Nee 
f. Verlies van smaak/geur    Ja / Nee 
g. Onbekende hoofdpijn    Ja / Nee 
h. Onbekende moeheid    Ja / Nee 
i. Onbekende diarree of buikklachten  Ja / Nee 

4. Heeft u huisgenoten met deze verschijnselen?  Ja / Nee 
5. Bent u in thuisisolatie?     Ja / Nee 
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling 

voor mensen met een beperking?    Ja / Nee 
 

 
 

Praktijkregels in het belang van ieders gezondheid: 

1. Er zit niet meer dan 1 patiënt tegelijkertijd in de wachtruimte. 
Hierbij wordt de stoel gebruikt die het verst van de 
spreekkamerdeur verwijderd is. 

2. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd met het 
daarvoor aanwezige desinfectiemiddel. 

3. We geven géén handen. 
4. Het toilet in de praktijk is uit hygiënisch oogpunt tijdelijk buiten 

gebruik. Wilt u toch gebruik maken van het toilet, dan is dat 
mogelijk, echter op eigen risico. Het is niet mogelijk om op 
praktijkdagen na elk toiletbezoek het toilet volledig te reinigen. 

5. Kom zoveel mogelijk alleen, neem alleen begeleiding mee als het 
niet anders kan. 

6. Neem zo min mogelijk spullen mee en stop de noodzakelijke 
spullen weg in uw tas of jaszak. 

7. Vóór en na de behandeling desinfecteren zowel behandelaar als 
patiënt hun handen. 

8. Na elk consult worden contactpunten (deurklinken, stoelen e.d.) 
gereinigd. Raak daarom zo min mogelijk aan in de praktijk. 
Deurklinken worden alleen bediend door de behandelaar. 

9. Waar mogelijk houden we 1,5 meter afstand en wordt fysiek 
contact tot een minimum beperkt. 

10. Dit formulier wordt op de dag van het consult ingevuld en 
ondertekend. 

11. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of om te zetten naar een 
telefonische afspraak, indien u één van de hiernaast beschreven 
vragen met JA moet beantwoorden.  
Tot nader order wordt een annulering derhalve niet bij u in 
rekening gebracht. Op tijd annuleren wordt echter op prijs gesteld. 
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