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Uw gezondheid is onze zorg.

Als primair aanspreekpunt voor houding en beweging gerelateerde zorg en om huisartsen 

en ziekenhuizen zoveel mogelijk te blijven ontlasten, zullen wij inventariseren voor wie en op

welke wijze wij onze zorg kunnen blijven aanbieden. Hiermee blijven we schouder aan 

schouder met huisartsen en overige medici staan.

Wij hanteren een beleid waarin de zorg voor uw en onze gezondheid voorop staat

en hanteren hiervoor de volgende richtlijnen / maatregelen:

 We bellen dag voor dag iedere patiënt die in onze agenda staat om een goede 

inschatting te maken van:

o de noodzaak én het nut van de behandeling,

o mogelijke ‘restschade’ voor uw functioneren indien we niet behandelen,

o risico’s op aanwezigheid van het coronavirus op basis van de richtlijn van 

het RIVM

Update 25 maart: de actuele richtlijnen hebben tot gevolg dat vrijwel alle afspraken 

uitgesteld worden naar een latere datum. Dit omdat wij ons terdege beseffen dat 

verspreiding van het virus ook mogelijk is zonder merkbare symptomen. Met pijn in 

ons hart kiezen we daarom voor uitstel, voor uw en onze veiligheid. We hervatten 

onze zorg voor u uiteraard weer zodra dit mogelijk is!

 Indien u of wij ervoor kiezen om uw behandeling uit te stellen, dan overleggen we 

graag de volgende mogelijkheden met u:

o We plannen graag een nieuwe afspraak voor u in voor de langere termijn, 

zodat u zeker bent van onze zorg wanneer de omstandigheden weer anders 

zijn.

o We maken een belafspraak, om zodoende op de hoogte te blijven van het 

verloop van uw klachten en (uiteraard) uw gezondheid.

o Indien gewenst kunnen wij u ook online of via beeldcontact blijvend 

ondersteunen met onze adviezen.



AANPASSINGEN BEHANDELINGEN

 Wij zullen onze afspraken ruimer plannen en onze agenda’s zodanig op elkaar 

afstemmen dat er geen/ nauwelijks wachttijd in onze wachtkamer doorgebracht zal 

worden. Dit om de doorloop te verbeteren en het aantal mensen in de praktijk te 

verminderen.

o Mocht u desondanks even in onze wachtkamer plaats moeten nemen, dan 

zult u in de gelegenheid zijn om 1.5 meter afstand van andere aanwezigen 

aan te houden.

 Wij zullen onze behandelingen met persoonlijke beschermingsmiddelen uit 

kunnen voeren, zoals het gebruik van (wegwerp) handschoenen.

HYGIENE MAATREGELEN

 We schudden elkaar in deze tijd niet de hand, maar we geven u uiteraard onze 

warmste glimlach,

 Zoals u van ons gewend bent, wassen wij onze handen voorafgaand aan ieder 

contact en zullen wij extra desinfecterende producten voor onze persoonlijke 

verzorging gebruiken.

 Indien nodig, zullen wij u ook vragen om voorafgaand aan de behandeling uw 

handen te wassen (zoals bij fysiotherapie voor de handen).

 Wij vragen u vriendelijke toch dringend om tijdens deze periode uw eigen 

handoek(ken) mee te nemen voor uw behandeling.

 Er liggen nu geen tijdschriften in de praktijk, om verspreiding van het virus te helpen 

voorkomen,

 Hoesten en niesen (het is helaas ook de tijd van hooikoorts e.d). in de elleboog.

 Met elkaar houden we de hygiëne in de praktijk zo optimaal mogelijk, waarbij we 

voor extra schoonmaak zorgen en gedurende de dag zeer regelmatig alle 

deurkrukken met desinfecterende producten schoonmaken



HEEFT U ĖĖN VAN DEZE KLACHTEN?

Uit zorg voor uw veiligheid en die van ons allemaal, vragen wij u om uw afspraak te 

annuleren als u één van de volgende klachten heeft:

 hoesten

 verkouden

 keelpijn

 koorts (38>)

Indien wij dergelijke klachten bij u waarnemen, zullen wij u niet in de praktijk ontvangen en 

vragen om naar huis te gaan. Uiteraard mag u ook van ons verwachten dat wij zelf niet 

aanwezig zijn indien/ zodra wij zelf één van deze klachten ondervinden.

TENSLOTTE….

We respecteren het afstand houden zoveel mogelijk, al kunnen wij niet al onze zorg &
technieken inzetten zonder contact te maken.

De nieuwe maatregelen hebben er helaas toe geleid dat we onze stagiaire gevraagd hebben
om tot nader te bepalen datum thuis verder te studeren, dit om het aantal personen in de

praktijk zoveel mogelijk te minderen. Uiteraard hopen wij haar zo snel mogelijk weer aan ons
team toe te kunnen voegen!

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en goed voor elkaar blijven zorgen

om het virus te overwinnen, zodat we deze onzekere tijd goed doorstaan en er

samen gezond en sterker uitkomen!

Kornee, Michael, Martin & Judith


