
C O R O N A  R I C H T L I J N E N



Het RIVM en het landelijke Outbreak Management Team
(OMT) hebben akkoord gegeven om op aangepaste schaal en op
extra veilige wijze de medisch-cosmetische behandelingen te
hervatten. BM clinics volgt hiermee de RIVM- en OMT-richtlijnen
op om reguliere zorg weer langzaam op te starten, als ook de
adviezen en standpunten in deze van onze beroepsvereniging en
die van de vergelijkbare tandheelkundige medische groep.
 
Artsen van BM clinics behoren tot de contactberoepen en
hebben een uitzonderlijke kennis van infectiepreventie. Al onze
artsen zijn opgeleid om infectie-preventiemaatregelen te
begrijpen en na te leven. Medisch-cosmetische behandelingen,
zoals gebruik van Botox en fillers kunnen weer voorzichtig met
de juiste maatregelen worden gestart. 
 
De beschermende maatregelen en richtlijnen betreffende de
handelswijze van artsen, personeelsleden en cliënten van BM
clinics worden hieronder toegelicht. BM clinics houdt
zich strikt aan de maatregelen en wij zien ook toe dat onze
cliënten de regels zorgvuldig naleven.

H E R O P E N I N G  2 9  A P R I L



Het betreft de volgende vragen:
1. Heeft u momenteel Corona?
Ja / Nee
 
2. Heeft u momenteel een huisgenoot met Corona?
Ja / Nee
 
3. Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
Ja / Nee
 
4. Heeft u één of meerdere van de volgende sypmtomen:
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts
(meer den 38⁰C)
Ja / Nee
 
5. Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze sypmtomen?
Ja / Nee
 
6. Bent u in thuisisolatie?
Ja / Nee
 
7. Bent u verder gezond?
Ja / Nee
 
8. Voelt u zich verder gezond?
Ja / Nee
 
 
 

D E  A F S P R A A K

Cliënten die een afspraak hebben krijgen standaard een
vragenlijst betreffende Corona. Deze lijst moet 1 dag voor de
behandeling worden ingevuld. Is de lijst niet 1 dag van tevoren
ingevuld dan kan de afspraak in verband met ieders veiligheid
helaas geen doorgang vinden. De dag dat de vragenlijst moet
worden beantwoord krijgt u een herinneringsmail.

 Indien u bovenstaande vragen 1 dag voor de afspraak
hebt beantwoord waarbij de antwoorden op vraag 1 t/m 6 ‘’nee’
zijn en op vraag 7 en 8 ‘’ja’’, dan kan de geplande afspraak door
gaan



A R T S E N  E N  P E R S O N E E L

Geen handen schudden
‘’Geen handen schudden beleid’’ blijft van kracht. Uiteraard
verwelkomen we je hartelijk met een woord en een lach, we
hebben jullie immers gemist.
 
Beschermingsmiddelen
Onze artsen en medewerkers zijn voorzien van
beschermingsmiddelen (mondmaskers, spatschermen, doktersjas
en handschoenen) 
 
Strikt op afspraak werken
Er wordt alléén en strikt op afspraak gewerkt. 
 
Kennis infectie preventie
Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel zijn
opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te
leven.
 
Minimaal 1,5 meter afstand
In wandelgangen en personeelsruimtes houden alle
medisch specialisten en medewerkers 1,5 meter afstand tot
patiënten en tot elkaar.
 
Dagelijkse gezondheidscheck personeel en omgeving
Alleen gezonde BM clinics artsen en medewerkers, zonder klachten
van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder
andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving,
werken in de kliniek en met de cliënten. Voor aanvang van iedere
werkdag wordt dit uitgevraagd. Indien een BM clinics arts of
medewerker klachten meldt, wordt de hiervoor opgestelde lokale
procedure gevolgd en zal de agenda van de betreffende arts
worden verzet. Iedere cliënt wordt van tevoren op de hoogte
gebracht indien deze situatie zich voordoet.
 



Handhygiëne
Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne
toegepast door het wassen van de handen met zeep of door het
gebruik van handalcohol. Behandelaren dragen handschoenen
tijdens elke behandeling. Handschoenen worden direct na de
behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne
uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.
 
Mond- en gezichtsmaskers
Behandelaren dragen mondmaskers en indien nodig
spatschermen. Desinfectie Onze medewerkers maken meermaals
per dag deurklinken, behandelstoelen, balies, en dergelijke schoon.
 
Afspraak
Cliënten die een afspraak hebben krijgen standaard een vragenlijst
betreffende Corona. Deze lijst moet 1 dag voor de behandeling
worden ingevuld. Is de lijst niet 1 dag van tevoren ingevuld dan
kan de afspraak helaas geen doorgang vinden. De dag dat de
vragenlijst moet worden beantwoord krijgt u een herinneringsmail.
 
De vragen staan bij het afspraken weergegeven. Indien u de vragen
1 dag voor de afspraak hebt beantwoord waarbij de antwoorden op
vraag 1 t/m 6 ‘’nee’ zijn en op vraag 7 en 8 ‘’ja’’, dan kan de
geplande afspraak door gaan

A R T S E N  E N  P E R S O N E E L



W E R K W I J Z E  I N  D E  B M  C L I N I C   L O C A T I E S

Zo leeg mogelijke wachtkamers
In de wacht- en behandelkamers worden tijdschriften en andere
niet persé noodzakelijke objecten verwijderd. 
 
Minimaal 1,5 meter afstand
Minimaal een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden,
waarbij BM clinics zoveel mogelijk inzet om slechts 1 persoon
tegelijk in de wachtruimte te hebben.
 
Precies op tijd komen en werken
Dit betekent praktisch dat cliënten alléén en precies op het
afgesproken tijdstip moeten komen. Wij vragen u dringend hier
rekening mee te houden. Bent u te vroeg voor uw afspraak dan
verzoeken wij u in de auto te wachten of anders met gepaste
afstand buiten. Bent u te laat voor uw afspraak dan kunnen wij u
helaas niet meer behandelen.
 
Plexiglazen schermen
Aan de balies en boven artsentafels wordt plexiglas bevestigd, ter
bescherming van cliënten, artsen en overige medewerkers binnen
1,5 meter zone.
 
Niet onnodig spreken
Gedurende de behandeling verzoeken wij u om niet (onnodig)met
elkaar te spreken. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht.
Indien nodig zal de arts naast het mondmasker een spatmasker
dragen.
 
 
 



W E R K W I J Z E  I N  D E  B M  C L I N I C   L O C A T I E S

1 Arts, 1 cliënt in behandelkamer
Er zijn maximaal 3 personen (1 cliënt, arts en indien nodig
assistente) tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij
wordt, daar waar mogelijk, een afstand aangehouden van 1,5 meter.
 
Veelvuldige desinfectie
De kamers, behandelstoelen, klinken en tastvlakken worden
doorlopend gedesinfecteerd.



R I C H T L I J N E N
V O O R  C L I Ë N T E N  V A N  B M  C L I N I C S

BM clinics neemt extra beschermende maatregelen, daarnaast
vragen we jou de onderstaande richtlijnen na te leven wanneer je
de kliniek binnenkomt. Zo zijn we in staat alle cliënten op een
veilige en verantwoorde wijze te ontvangen.
 
Triage vragen beantwoorden
We vragen je 1 dag vóór de behandeling het zogenaamde triage
formulier in te vullen zodat BM clinics kan beoordelen of je
behandeld kunt worden. Doe dit niet eerder omdat je ondertussen
natuurlijk klachten zou kunnen ontwikkelen. Indien jij of je
omgeving klachten hebt als hoesten, niezen, smaak-en reukverlies,
keelpijn of koorts verzet dan aub je afspraak. Ook indien er andere
personen in de thuisomgeving zijn met dergelijke klachten.
 
Alléén komen
We willen je verzoeken om alléén naar de behandeling te komen,
wanneer je toch iemand meeneemt verzoeken we je dat deze
persoon buiten (als het kan in de auto) wil wachten zodat slechts 1
cliënt per keer in de wachtruimte is
 
Precies op tijd komen
We vragen je, niet te vroeg en niet te laat, als ook alléén naar
onze vestiging te komen, zodat onze wachtruimtes niet te
druk worden. 
 
In de auto of buiten wachten 
Toch te vroeg aanwezig in de kliniek? We vragen je in de auto
(indien dit mogelijk is) te wachten. Dit geldt ook voor diegene die
een cliënt na behandeling ophaalt. Iedereen dient zich aan het
principe van social distancing te houden.
 



R I C H T L I J N E N
V O O R  C L I Ë N T E N  V A N  B M  C L I N I C S

Geen handen schudden
Onze glimlach zal des te groter zijn, maar handen schudden mag
niet. 
 
Desinfecterende handgel en temperatuurmeting
Bij binnenkomst wordt verzocht gebruik te maken van
desinfecterende hand gel en zullen we je temperatuur meten met
een pols of voorhoofdsmeting.
 
Minimaal 1,5 meter afstand
Het aantal zitplaatsen in de wachtruimte hebben we beperkt, zodat
we 1,5 meter tussenruimte kunnen waarborgen. Toch zullen we
vooral inzetten op slechts 1 cliënt per keer in de wachtruimte.
Ons personeel neemt voldoende afstand van jou en van elkaar.
 
Geen toiletgebruik
Toiletgebruik is gedurende Corona tijd helaas niet mogelijk.
 
Bij voorkeur contactloos betalen
We vragen je om je behandeling bij voorkeur met de pin en
contactloos te betalen. De pinautomaten worden na ieder gebruik
gedesinfecteerd.
 
Heb je nog verdere vragen over de beschermende maatregelen
die BM clinics heeft getroffen of heb je vragen over de
richtlijnen voor jou? Stuur ons dan een berichtje via één
van onze online kanalen of bel ons. Dan staan we voor je klaar!
 
Tot snel!
 
Let aub vooral op het invullen van triage formulier en op tijd
komen. Dank u wel!


