
 

 

Beste jongere, beste ouder 

In opvolging van de maatregelen zoals die door de overheid worden gecommuniceerd, zullen 

wij jullie vanaf 18 mei 2020 terug kunnen verwelkomen in onze polikliniek. Om de veiligheid 

voor jou en je naasten, maar ook die van onze medewerkers te garanderen, vragen we om 

rekening te houden met enkele aanpassingen en afspraken.  

Hier zorgen wij voor: 

Na iedere consultatie zullen de bureau’s, stoelen en het gebruikte materiaal ontsmet 
worden. 
  
Ook de wachtzaal zal worden ontsmet, en er wordt voor gezorgd dat voldoende afstand kan 
worden bewaard. 
 

 

 
Er zal ontsmettingsmiddel voorzien worden in iedere consultatieruimte om 
je handen te ontsmetten 
 

  

 
De 1,5 meter afstand- regel zal voor iedereen worden gegarandeerd 
 

  
 

 
Van onze jongeren en/of ouders vragen wij het volgende: 

Parkeer op de parking aan de Appelboomgaardstraat, gezien de bezoekersparking vooraan 
het ziekenhuis voorlopig niet geopend is. 
 
Je hoeft je niet in te schrijven via het onthaal van het ziekenhuis. Je mag onmiddellijk naar 
het MTC komen. 
 

  
 

 
Blijf thuis als je je ziek voelt. Je kan je gemaakte afspraak kosteloos 
annuleren tot vlak voor de sessie. 
 



  

Kom liefst tijdig naar je afspraak.  
Ben je te vroeg? Wacht dan in je auto of buiten tot maximaal 15 minuten 
voor aanvang van je afspraak. Kom dan pas naar binnen en  meld je aan aan 
de balie.  Een medewerker zal je gezondheidstoestand bevragen en je 
vervolgens naar de wachtzaal begeleiden op voorwaarde dat er geen sprake 
is van COVID-verdachte symptomen of contact met een COVID-positieve 
persoon in de afgelopen 14 dagen . 
 

 

 
Breng je eigen mondmasker mee (katoen is voldoende) en doe dit aan vanaf 
het moment dat je het MTC binnen gaat.  Tijdens de sessie kan je met de 
therapeut afspreken waar je je het meest comfortabel bij voelt (met of 
zonder mondmasker) indien de sociale distance van 1,5 meter kan 
gewaarborgd worden. 
 

  

Per persoon mag maximaal 1 begeleider mee naar de afspraak komen, deze 
is verplicht een mondmasker te dragen en wacht best buiten het ziekenhuis 
tot de sessie voorbij is. 
 

 

 
Ontsmet je handen voor en na de sessie.  Gebruik hiervoor de voorziene 
ontsmettingsproducten in de consultatieruimte 
 

  

 
Kinderen en jongeren brengen hun eigen schrijfgerief, kleurtjes en stiften 
mee naar de afspraak 
 

 

 

 
 
Voor consultaties die onmiddellijk betaald dienen te worden; voorzie bij 
voorkeur payconic of overschrijving; niet met cash. 
Andere consultaties worden gefactureerd door het ziekenhuis. 
 

 

 

Alle hierboven beschreven maatregelen worden genomen ter bescherming van 

de gezondheid van zowel jullie als ouders, jullie kinderen als onze 

medewerkers.  Het is nodig dat iedereen deze maatregelen opvolgt zodat de nu 

toegestane uitbreidingen verder gezet kunnen worden. 

Wij hopen van harte op jullie begrip in deze uitzonderlijke situatie en rekenen 

op uw samenwerking. 
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