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CORONA-REGELS
Gezondheidscentrum Corporalis moet vrij van het coronavirus blijven. Om deze reden
gelden nu een aantal maatregelen. Wanneer iedereen zich hier strikt aan houdt blijft het
gezondheidscentrum voor ons een veilige plek om in te werken en voor u een veilige plek
om in behandeld te worden.
Vragen gezondheidscheck (grotendeels overgenomen van www.rijksoverheid.nl)
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
• U hoest.
• U bent benauwd of kortademig.
• U heeft verhoging of koorts.
• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
2. Heeft u corona?
• Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar
buiten kunt.
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
5. Heeft u een huisgenoot met corona?
6. Bent u in quarantaine omdat u:
• nauw contact had met iemand die corona heeft of had?
• in corona risicogebied was?
7. Komt u zojuist uit een “oranje” of “rood” (vakantie-)gebied?
Geen afspraak bij ‘ja’
Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af.

Mondkapjes
Er geldt geen mondkapjesplicht meer. Binnen de medische contactberoepen kan natuurlijk
lang niet altijd voldoende afstand worden gehouden. Toch stelt de overheid het dragen van
een mondkapje niet meer verplicht, omdat er een gezondheidscheck gedaan kan worden.
Echter, juist nu er veel mensen gevaccineerd zijn is de kans dat iemand het virus bij zich
draagt, zonder hier ziek van te zijn, groter geworden. De gezondheidscheck zal deze mensen
niet identificeren. Om die reden dragen patient en therapeut tijdens de "hands-on"
behandeling een mondkapje. Waneer er afstand tussen ons mogelijk is hoeft dit natuurlijk
niet.

Betalen
U ontvangt maandelijks de factuur van de behandeling(en) digitaal.

Let op: ik blijf een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dat betekent dat ik niet rechtstreeks
bij uw verzekeraar kan declareren. Als zorgverlener zonder contracten met zorgverzekeraars
ontvangt u van mij een rekening om, indien u verzekerd bent voor therapie, deze zelf te
declareren bij uw verzekeraar. U betaalt de rekening dan aan mij. Het is erg belangrijk dat
het factuurnummer bij de betaling wordt vermeld.
Niet alle verzekeraars keren het gehele bedrag aan u uit. Het kan dus zijn dat u een eigen
bijdrage heeft. Informeer zelf bij uw verzekeraar of u alles, een gedeelte of niets vergoed
krijgt.

En verder
• Was uw handen direct na binnenkomst bij de kraan rechts in de wachtkamer volgens
de instructies. Douche indien mogelijk thuis voorafgaand aan het bezoek bij uw
therapeut.
• Het kan zijn dat voor uw of mijn veiligheid van sommige behandeltechnieken wordt
afgezien.
• Om hygiënische redenen wordt niet met massageolie gewerkt.
• De kleedruimte is buiten gebruik. Zorg dat u al makkelijke kleding aanheeft
• Neem zelf een schoon éénpersoonshoeslaken of 2 schone badlakens voor over de
behandeltafel mee.
• Van de behandeltijd moet iets worden gebruikt om de contactoppervlakken te
desinfecteren voorafgaand aan het bezoek van de volgende patiënt.
Tot slot
Het is voor u en mij, mijn gezin en voor de praktijk belangrijk dat alle regels in acht worden
genomen.
Het is natuurlijk nooit uit te sluiten dat ik als behandelaar zelf corona heb, zonder dat ik daar
symptomen van ervaar. Ondanks het gebruik van een medisch mondmasker en de hygiëne
die ik toe pas is het voor u en mij toch altijd een risico om binnen anderhalve meter contact
te hebben.
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