
Corona maatregelen Bedrijfsartsengroep 

Beste heer / mevrouw, 

U ontvangt dit schrijven omdat u een afspraak hebt met een van de bedrijfsartsen van 

Bedrijfsartsengroep. 

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 zijn wij erg voorzichtig om zowel uw veiligheid als die 

van onze artsen te kunnen garanderen. 

Om deze reden hebben wij een aantal zaken waaraan u dient te voldoen wanneer u een fysieke 

uitnodiging voor een spreekuur hebt ontvangen. 

 

U beantwoord onderstaande vragen allemaal met een nee, mocht dit niet zo zijn neemt u dan zo 

spoedig mogelijk contact op met uw casemanager. Zij kunnen inschatten of uw consult moet worden 

omgezet naar een telefonische variant. 

1. Bent u in contact geweest met een persoon waarbij Covid-19 is vastgesteld?  

2. Bent u in een gebied geweest met veel Covid-19 besmettingen? 

3. Heeft u last van koorts? 

4. Heeft u last van keelpijn? 

5. Bent u verkouden? 

6. Heeft u last van een verminderd geur/smaak vermogen? 

7. Niest u veelvuldig, zonder hooikoorts? 

8. Voelt u zich niet fit / ziek? 

9. Heeft iemand in uw directe (huiselijke) omgeving deze symptomen?  

We verzoeken u bovenstaande vragen naar waarheid, en over de afgelopen 48 uur, te 

beantwoorden. 

 

Is het antwoord op bovenstaande overal ‘nee’ dan bent u fysiek welkom op het consult. 

Er nog wel een aantal regels opgesteld om uw fysieke bezoek zo veilig mogelijk te maken. 

✓ U komt alleen naar het spreekuur (Indien het niet anders kan, een extra persoon mee naar het consult 

is altijd in overleg met uw casemanager) 

✓ Kunt u niet alleen reizen, geen probleem. Bovenstaande blijft van toepassing voor het consult zelf 

✓  U komt maximaal 5 minuten voor de start van uw consult naar de wachtruimte 

✓ Onze bedrijfsartsen kunnen niet uitlopen in deze periode, ze zullen zich dan ook aan de ingeplande tijd 

houden wat voor het consult staat 

✓ Laat al uw bezittingen in de auto / thuis wat u niet expliciet nodig bent tijdens het consult 

✓ Toiletten zijn uitsluitend hoognodig te gebruiken 

Wat mag u verwachten van onze artsen?  

✓ Voor en na ieder consult worden de handen juist gereinigd  

✓ De arts zal 1,5 meter afstand houden tijdens het consult, met uitzondering op eventueel lichamelijk 

onderzoek bij wederzijdse goedkeuring 

✓ Na ieder consult worden de spreekruimtes gelucht 

✓ Alle contactoppervlakken worden ontsmet tussen de consulten, o.a. deurklinken, bureau, stoelen en 

medische apparatuur 

 

Wij danken u voor uw zorgvuldigheid, deze mag u ook van ons verwachten. 

 

Team Bedrijfsartsengroep  


