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Richtlijnen rondom bezoek locatie Urmond en Buchten 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Vanwege het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt een aantal veranderingen door te voeren om uw bezoek 
aan onze psychologenpraktijk op locatie Buchten en Urmond zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de GGZ standaarden willen wij u attenderen op 
onderstaande regels. Alleen op deze manier is het voor ons mogelijk face-to-face afspraken op locatie te 
laten doorgaan en de veiligheid van u, uw behandelaar en de medewerkers van Health & Sports en de 
huisartsenpraktijk Urmond te waarborgen: 
 

• U bent welkom als u (en uw huisgenoten) minimaal 72 uur geen klachten, zoals (lichte) 
verkoudheid, koorts, smaakverlies of keelpijn heeft gehad; 

• Mocht u vlak voor aanvang van de afspraak twijfelen of u klachten heeft, neem geen risico en laat 
dit uw behandelaar weten. De afspraak kan dan worden verschoven of worden omgezet in een 
afspraak via (beeld)bellen (in dit geval is de “minimaal 24 uur van te voren afmeldregel” niet van 
toepassing); 

• Kom bij voorkeur alleen naar de afspraak. Mocht uw partner/ouder(s) toch mee komen, verzoeken 
wij hem/haar gedurende de afspraak te blijven wachten in de auto; 

• Kom niet eerder dan het tijdstip van aanvang van de afspraak en wacht aub in uw auto c.q. buiten. 
Wij bellen u voordat u binnen kunt komen en vragen u nogmaals of u gezondheidsklachten heeft. 
Als u zich goed voelt dan komen wij u ophalen bij de ingang. Voor de duidelijkheid, u neemt dus 
geen plaats in de wachtkamer!; 

• Bij binnenkomst in het gebouw wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren met de daarvoor 
door ons beschikbare gestelde middelen; 

• Uw behandelaar zal u geen hand geven en de deur van haar behandelkamer zelf openen en 
sluiten; 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 

• Onze toiletten zijn helaas gesloten en er zal geen koffie/thee worden aangeboden; 

• Verder vragen wij u de aanwijzingen op te volgen die in het gebouw zichtbaar zijn, zoals 
looprichting m.b.v. met pijlen en het afstand houden in de gangen en bij de balie. 

 
Voor verdere vragen kunt u het beste contact op nemen met uw eigen behandelaar. 
 
 

 

__ 

Post / Bezoekadres: 
Dorpstraat 64 
6122 CC Buchten 
  
T  06-41877897 (K. Bosma) 
T  046-4857575 (Health & Sports balie) 
E  info@ppdemijnstreek.nl 
I   www.ppdemijnstreek.nl 
 

BIG registratie: 99066669825 

KvK nummer:   14110708 
 
In samenwerking met Health & Sports  
 

 


