
Beste patiënt,  

 

Naar aanleiding van de huidige Corona-crisis, willen wij u op de hoogte brengen 

van de aangepaste werkwijze in het Homeopathisch Centrum. 

Om de continuïteit van de zorgverlening voor onze patiënten te garanderen 

blijft onze praktijk geopend. Als arts hebben wij de plicht om de vereiste 

behandeling en zorg te bieden aan wie in nood verkeert.  

In de huidige omstandigheden doen we dit in onze praktijk op volgende wijze: 

- Patiënten die acuut ziek zijn met klachten die mogelijks wijzen op een 

besmetting door het Corona-virus (koorts,keelpijn,luchtwegklachten):  

 

Kom in geen geval naar de praktijk. 

U kan onze receptie telefonisch bereiken voor het maken van een 

afspraak voor een telefonisch consult. 

Het is tevens mogelijk om digitaal een afspraak te maken waarbij u 

vermeldt: telefonisch consult + ‘uw telefoonnummer’.  

De arts neemt dan op de datum en tijd van deze afspraak telefonisch 

contact met u op.  

Zorg ervoor dat u dan bereikbaar bent.  

 

- Patiënten die niet acuut ziek zijn met klachten die mogelijks wijzen op 

een besmetting door het Corona-virus 

(koorts,keelpijn,luchtwegklachten): 

U kan een afspraak maken voor een consult in onze praktijk.  

Wij hanteren in de praktijk de juiste hygiëne maatregelen volgens de 

voorschriften van de overheid.  

 

Uitzonderlijk kunnen deze consulten - omwille van de huidige 

omstandigheden - ook telefonisch gebeuren. 

 

In bijlage geven wij u tenslotte enkele suggesties wat betreft 

voedingssupplementen die de weerstand verhogen. Dit zijn algemene 

adviezen, voor specifiek persoonlijk advies kan u best uw arts 

raadplegen. 



Voor homeopathische ondersteuning kan geen algemeen advies 

worden gegeven en kan u best uw arts contacteren of een afspraak 

maken. Op die manier kunnen wij u een individueel, persoonlijk 

middel voorschrijven. 

 

Wij wensen u en uw familie veel sterkte en een goede gezondheid in 

deze uitdagende tijden. 

  

 

Het homeopathisch team Hechtel  

12 septemberstraat 19  

3940 Hechtel  

+32/11732355 

www.homeopathiehechtel.be 

 

Onze digitale wachtkamer: 
www.digitalewachtkamer.be/default2.aspx?group_id=162 
 
Algemene inlichtingen:  info@homeopathiehechtel.be 

Dr. SMOUT: smoutjl@telenet.be 

Dr. LINMANS: dr.linmans@homeopathiehechtel.be 
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