
 

 

CORONA 
MAATREGELS 

 

E-MAIL: INFO@MAKEAMOVE.BE 

 

TELEFOON: 016-447637 

 

 

WWW.MAKEAMOVE.BE 

WAAR 
 

Aarschotsesteenweg 414a in 
Wilsele. 

WACHTZAAL 
 

Wij hebben tijdelijk geen 
wachtzaal. Kom op het exacte uur, 
de therapeut zal je komen halen 
aan de deur. Je kan wachten in op 
de aangeduide plekken en hou 
afstand! De voordeur zal altijd 
openstaan tenzij bij zeer slecht 
weer. 

 
BETALINGEN 

 
Enkel via bankcontact 
(contactloos) of payconiq. 

 
VOOR DE PATIENT - CLIËNT 

We vragen om deze algemene richtlijnen te respecteren. Dit voor 
jullie eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze 
therapeuten en de andere (kwetsbare) patiënten. 

 

- VERPLICHT! Draag een mondmasker. 
- Zorg voor je eigen handdoek om op de behandeltafel te 

leggen. 
- Blijf thuis wanneer u zich ziek voelt, koorts heeft, hoest of 

niest. Blijf thuis wanneer u tijdens de laatste twee weken in 
contact kwam met iemand die ziek was. 

- Goede handhygiëne: Was je handen voor een bezoek thuis 
en ontsmet je handen bij aankomst in de praktijk. 
Ontsmettende handgel zal beschikbaar zijn aan de inkom. 

- Kom alleen naar de afspraak of indien iemand u met de 
wagen brengt, vraag dan om in de auto te wachten. 

- Tijdelijk sluiten wij onze toiletten, omkleedruimtes en 
douches. Doe thuis aangepaste kledij aan indien nodig. 

THERAPEUTEN 

- Wij zullen een mondmasker dragen. 
- Wij zullen de deuren voor jou openen zodat de deurklinken 

niet aangeraakt hoeven te worden. Dit zowel bij het binnen-
als buitengaan. 

- Zowel voor als na de behandeling zullen we uiteraard onze 
handen wassen. 

- We werken aan minimale bezetting. Dit om met zo weinig 
mogelijk mensen in contact te komen. 

- We geven afspraken om de 45 minuten in plaats van om de 
30 minuten. Dit om de nodige afstand en hygiëne te kunnen 
bewaken. 

- Na de behandeling wordt de behandeltafel ontsmet. 
- Oefentherapie zal beperkt door gaan in de praktijk. We 

geven oefenschema’s mee voor thuis of gaan buiten 
oefenen. 

 

HOU HET GEZOND! 

MOVE TEAM! 


