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Huisregels 
 
Voor de veiligheid van de praktijk,  zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, 
incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de 
medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels 
weergegeven: 
 

 Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, 
denkt u dan aan  waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn en neem ze mee in de praktijk. 

 De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of 
buitenterrein (auto, fiets). 

 Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan 
vervolgen.  

 Het gebruik van een het oefenschrift  tijdens het uitvoeren van oefeningen is raadzaam. 
Neem deze evt. mee. 

 U bent verplicht uw schoenen voor het betreden van de praktijkruimte uit te doen.  

 Het oefenen in ondergoed wordt geadviseerd, zodat de oefentherapeut de juiste 
bewegingen goed kan sturen en aanleren met gebruik making van de spiegel. Deze regel 
geldt vooral bij houdingsafwijkingen. 

 Geleend materiaal dient op tijd geretourneerd te worden, anders worden de kosten aan u 
doorberekend. Tijdsduur van lenen gaat in overleg met de oefentherapeut. 

 Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte 
verlaat. 

 In de gehele praktijk geldt een rookverbod. 

 Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. 

 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde 
instantie (brandweer, politie) op te volgen. 

 De telefoon dient u op stil te zetten tijdens de behandeling 

 Tijdens de behandelingen wordt de praktijktelefoon niet opgenomen door de behandelaar, 
echter wel de mobiele telefoon, i.v.m. evt. calamiteiten. 

 Meenemen:  
1ebehandeling: verzekeringspas, identiteitspas en een handdoek. 

 Patiënten veiligheid kaart 
 
 

 

https://vvocm.nl/Portals/1/Documents/therapiekaart-1.pdf

