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Behandelafspraken praktijk Culemnia 
 
Praktijk Culemnia is geopend. Er gelden echter strikte behandel-afspraken met betrekking 
tot de hygiëne om verspreiding van het zeer besmettelijke Coronavirus te voorkomen.  
 
De behandelafspraken zijn: 

� Er worden geen handen geschud. 
� We houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
� Bij binnenkomst ontsmet u uw handen met desinfectiemiddel. Dat geldt ook voor 

kinderen. 
� Bij de behandeling van een kind is er maximaal één ouder bij het consult (en geen 

broertjes of zusjes).  
� Voor de behandeling van een volwassene: U komt alleen naar de praktijk.  
� U komt niet naar de praktijk indien u hoest, niest, kortademig bent, koorts heeft of 

deze klachten korter dan 14 dagen geleden had. Of iemand in uw gezin of directe 
omgeving korter dan 14 dagen geleden besmet is met het Coronavirus. In dat geval 
kunt dan wel telefonisch geholpen worden voor uw klachten. (Zie telefonische 
consulten).  
 

Telefonische consulten 
U heeft ook de keuze om uw consult telefonisch te doen, via de camerafunctie in What’s app 
of via Zoom. Het consultarief daarvoor is gelijk aan behandeling in de praktijk.  
 
Behandeling voor zieken met COVID-19 
Indien u een vermoeden heeft dat u ziek bent door besmetting met het Coronavirus dat de 
ziekte COVID-19 veroorzaakt, gaan consulten telefonisch. Een homeopathische behandeling 
is aan te raden om uw vitaliteit te bevorderen en symptomen te verzachten, zeker als het 
ziekteproces zwaar is.  
 
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze met respect voor mens, dier en milieu! 
Gebaseerd op eeuwenoude kennis en kunde. Met als belangrijkste regel: Voor alles niet 
schaden! Voor mensen die bewust met hun gezondheid willen omgaan. Op Culemnia.nl 
vindt u meer informatie over het ziektebeeld COVID-19 en over homeopathie. 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Laten we tijdens deze crisis goed voor elkaar zorgen en samenwerken binnen de 
mogelijkheden die er zijn. Houd u daarom aan de hierboven beschreven afspraken. Hartelijk 
dank voor het meedenken en meehelpen.  
 
Behalve deze behandelafspraken gelden ook de behandelvoorwaarden van Culemnia. 
 
Culemborg, 19 februari 2020 


