
	
 
Geachte Patiënten 
 
CORONA UPDATE FASE 2: 
 
In het belang van ieders gezondheid zijn de behandelingen enkel mogelijk met het in acht 
nemen van enkele maatregelen. We houden ons in de praktijk aan de adviezen van onze 
beroepsvereniging en van de overheid.  
Hiervoor rekenen we op jullie medewerking!  
 
!! Als u zich ziek voelt of symptomen hebt OF u bent in contact geweest met een COVID-
19 patënt moet u zich afmelden voor uw afspraak!! 

 
Richtlijnen voor de patiënten: 
 

! Draag een persoonlijk mondmasker (geen mondmasker, geen behandeling). 
! Kom alleen en kom niet vroeger dan 5 min. voor uw afspraak de praktijk binnen. 
! Bij het binnenkomen van de praktijk gaat u steeds uw handen wassen en vervolgens 

ontsmetten. Ga aub alleen zitten als u omwille van de pijn niet kan blijven staan.  
! Raak zo weinig mogelijk deurklinken aan! Bij mooi weer zetten we de deur van de inkom 

open en als ze dicht is gelieve deze met de elleboog te openen. 
! Breng een grote handdoek mee voor op de behandeltafel te leggen en een kleine 

handdoek voor op het kussen. 
 
" Heel belangrijk: voelt u zich ziek of heeft u symptomen kom niet en meldt u af. 
" De symptomen zijn: koorts, vermoeidheid, droge hoest, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, 

kortademigheid, diarree, loopneus of verstopte neus. Bent u in contact geweest met  
een Corona-patiënt kan u ook niet naar de praktijk komen. 

 
Belmomenten: 

● We nemen momenteel tijdens de behandelingen geen telefoon op. 
● Er zijn elke dag 2 belmomenten: 7u45-8u15 en 17u45-18u15. 
" U kan op elk moment een bericht inspreken: 0473/736554 of 089/794707 
" Voor een snelle reactie geven we  de voorkeur aan SMS of Whatsapp 
" Mailen naar info@dekines.be kan ook. 

 
 
 
De informatie is ook te vinden op onze website: www.dekines.be 
 
We hopen dat u en uw familie gezond mogen blijven! 
#STAYSAFE 
 
Jullie kine-team: David, Elke, Sarah en Senne.  
	


