
 
 

CORONA MAATREGELEN 
 

Algemene richtlijnen 
 
ZIEK? 
Heeft u koorts, hoest, hoofdpijn, diarree, verlies van reuk-en smaakzin of last met de 

ademhaling? Kom dan niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts, 

bel uw afspraak af en blijf thuis.  

 
HYGIËNE 
Was of ontsmet uw handen bij aankomst en vertrek. De deur en het licht van het toilet blijven 

open om zo min mogelijk aan te raken. Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog, niet in 

uw handen. Was bij het thuiskomen opnieuw je handen met zeep. 

 
VERMIJD DE WACHTZAAL 
Kom op het afgesproken uur. De therapeut zal uw kind in de wachtzaal komen halen. De 

begeleiders dienen buiten te wachten. Op een op voorhand afgesproken uur komt de begeleider 

het kind halen. Raak niets aan tot u de behandelruimte heeft bereikt. 

 
BENODIGDHEDEN 
Informeer bij uw therapeut of u zelf uw schrijfgerief of ander materiaal moet meebrengen. Het 

gebruik van uw eigen materiaal vermindert het risico op besmetting. 

 
MONDMASKER 
Begeleiders dienen een mondmasker aan te doen bij het afrekenen van de consultatie. 

Bij het uitdoen van het mondmasker dien je dit te doen door alleen de linten of elastieken aan 

te raken. 

 
BETAAL ELEKTRONISCH 
Betaal indien mogelijk met de kaart. Indien mogelijk, maak dan gebruik van contactloos 

betalen. Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van cash. 

 



 
 
WERKING PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE 
 
Voor de consultaties psychomotorische therapie heeft u keuze tussen face-to-face 
consultaties en videoconsultaties (2 maal per week).  
Voor face-to-face consultaties of motorische testing gelden de algemene richtlijnen van De 
Kubus Merchtem aangevuld met:  

Gelieve op het uur van de afspraak te komen, vroeger aanwezig zijn hoeft niet. 

Tussen elke sessie is tijd voorzien om het materiaal af te kuisen en te ontsmetten.  

Kinderen onder 12 jaar worden aangespoord ook een masker te dragen, kinderen vanaf 12 jaar 
dienen een masker te dragen.  

De begeleider dient een masker te dragen. De therapeut zal ook een masker dragen.  

Eigen schrijfmateriaal mag meegebracht worden indien mogelijk (1 schrijfpotlood, 5 
verschillende kleurpotloden). 

Bij het binnenkomen zal gevraagd worden eerst de handen met zeep te wassen alvorens we 
van start gaan met de therapie.  

Aan ouders of begeleiders vragen we om niet in de wachtzaal te wachten om het contact 
tussen de patiënten te minimaliseren.  

Vertoont u of uw kind symptomen, gelieve dan niet naar De Kubus Merchtem te komen en 
telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. 

 
 


