
Maatregelen 
coronavirus
Samen werken aan een gezonde omgeving.

Zorg goed voor elkaar!

DC Klinieken biedt na enkele weken van onzekerheid weer een volledig zorgaanbod volgens de richtlijnen 
van het RIVM. Uiteraard is dit alleen mogelijk als wij met elkaar een aantal nieuwe ‘huisregels’ hanteren en 
respecteren. Hierdoor is de kans op besmetting klein en werken we samen aan een gezonde omgeving voor 
u en onze medewerkers. 

Wat mogen wij van elkaar verwachten: 

Kom niet naar het centrum als: 
• U klachten heeft gerelateerd aan het coronavirus
• U in een oranje/rood risicogebied bent geweest
• U een huisgenoot heeft met het coronavirus of bij een vermoeden op. 

Neem contact op met het Service- en Informatiecentrum als een of meerdere van 
bovenstaande punten op u van toepassing zijn via het telefoonnummer 088 0100 900.  

Contact op afstand / triagevragen:
Consulten worden zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen uitgevoerd. Als dit bij 
uw onderzoek van toepassing is, wordt dit aan u medegedeeld door het Service- en 
Informatiecentrum. Om te voorkomen dat een patiënt met COVID-19 een kliniek betreedt, 
worden op verschillende momenten triagevragen aan patiënten gesteld, onder andere bij 
het maken van een afspraak en op het moment dat u een kliniek binnentreedt.

Heeft u vragen over uw afspraak? Ga niet naar het centrum, maar neem contact op met 
het Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Kom op tijd, maar niet te vroeg:
Lees goed in uw afspraakbevestiging hoe laat u wordt verwacht. Als u meer dan 15 minuten 
voor aanvang van uw afspraak aanwezig bent, kan het voorkomen dat u buiten het centrum 
moet wachten.

Begeleiding:
Om de 1,5 meter binnen de centra te kunnen hanteren, is het momenteel niet toegestaan om 
een begeleider mee te nemen. 

In de kliniek:
Houd 1,5 meter afstand tot medewerkers en andere patiënten in het centrum, onze centra zijn 
hierop ingericht. Volg de instructies op van onze medewerkers en lees berichtgeving over het 
coronavirus in het centrum goed door.

Persoonlijke hygiëne: 
• Schud geen handen en vermijd onnodig fysiek contact
• Was regelmatig uw handen en gebruik papieren zakdoekjes
• Hoest en niest u aan de binnenzijde van uw elleboog

1,5 m


