
Regels voor Corona  
 
Nieuws – Update 28-10-2020  GGZ en Corona  
 
 
In het pand van M2GO  waar de praktijk is gevestigd,  is het advies om in de algemene 
ruimten (wachtruimte, plein, toiletten en looproutes) een mondmasker te dragen.  
In spreekkamer mag het mondmasker af,  als u heeft plaatsgenomen achter het plexi glas 
scherm .  
 
Onderstaande maatregelen zijn nog steeds van kracht. 
 

 Corona Nieuws  
 
Algemene veiligheidsafspraken en hygiene regels: 
 

● U kunt niet naar de praktijk komen bij één van de volgende (ook milde klachten): 
neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts. Uw face 
to face afspraak wordt dan vervangen door een Beeldbelafspraak of telefonisch 
consult.  

● U kunt niet naar de praktijk komen,  wanneer iemand in uw huishouden koorts heeft 
(vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld 
is. Uw face to face afspraak wordt dan vervangen door een beeldbelafspraak of 
telefonisch consult. 

● Het is gebruikelijk dat de eerste gesprekken ( de intake ) zoveel mogelijk via een 
beeldbel contact plaats vindt .  
 

● We respecteren de 1,5 meter afstand van andere personen. Houd rekening met 
medegebruikers van het pand. 

● Was voorafgaand aan uw bezoek aan de praktijk uw handen met zeep of 
desinfectans minimaal 20 seconden. 

● Vermijd aanraking van uw gezicht. 
● We schudden geen handen. 

 
Praktische informatie: 

● U komt overdag de praktijk binnen via de hoofdingang ; de voordeur is gesloten.  U 
belt me en ik laat u binnen .  Als u nog even moet wachten , neem plaats aan de 
ronde tafel bij het koffie-zet apparaat . 

● Desinfecteer uw handen in de gang naar mijn kamer of in de wachtruimte. 
● Neem zelf een flesje water mee, er wordt geen consumptie aangeboden.  
● Kom precies op tijd/ bel me op de afgesproken tijd .  Het is niet de bedoeling dat u 

langer dan 5 minuten in de wachtruimte aanwezig bent. 
● Ik kom u halen bij de voordeur .  U hoeft de deurklink van mijn kamer niet aan te 

raken ,  want ik zal hem open doen en de deur achter u sluiten. 
● In de praktijkruimte zullen de stoelen op gepaste afstand van elkaar staan. Op de 

tafel staan plexie glas schermen. 
● De afspraken duren 60 tot 90 minuten.   Tussendoor maak ik 

stoelen/materialen/deurklinken schoon en ventileer ik de ruimte . 
● Na de afspraak verlaat u  tot 17.00 uur  de praktijk via de hoofdingang .  Na 17:00 uur 

en op zaterdag is alleen de zij-ingang ( donker grijze deur ) de toegang.  
● Indien u vanaf 16 oktober  toch de voorkeur geeft aan een beeldbel-afspraak of een 

telefonisch consult, laat u mij dit dan -  voorafgaand aan uw afspraak  -  via mijn mail 
maarten.penne@planet.nl  ,   weten. 

mailto:maarten.penne@planet.nl

