Datum: 16 maart 2020
Betreft: Maatregelen Coronavirus
Beste klanten van Fysiotherapie Heusdenhout,
Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het Kabinet vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd
met betrekking tot het indammen van het Corona virus. Middels deze brief willen wij u informeren
hoe wij hier als praktijk mee omgaan.
Onze fysiotherapiepraktijk blijft geopend. Uw gezondheid is immers onze zorg! Alle 1 op 1
behandelingen kunnen doorgaan.
De Fysio-FiT activiteiten en groepsbehandelingen komen tot 6 april te vervallen. Indien u
normaal in groepen traint en toch een behandeling wenst kunt u dat aangeven. Wij plannen dan
een individuele behandeling voor u in.
Wij gaan voor onze Fysio-FiT leden aan de slag om een aan huis beweegprogramma aan te
bieden zodat u thuis kan blijven werken aan uw conditie. Het is immers essentieel om actief en in
beweging te blijven.
Wij willen de continuïteit van onze zorg naar onze patiënten blijven waarborgen, maar uiteraard
onder de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en volgende
de richtlijnen van RIVM.
Voor iedereen blijft handhygiëne, hoesten in de elleboog en eenmalig gebruik maken van
papieren zakdoekjes erg belangrijk. Naast deze hygiënemaatregelen hebben wij de extra
voorzorgsmaatregelen genomen in onze praktijk:
- Onze fysiotherapeuten blijven met klachten als (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
direct thuis en worden dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden;
- Onze behandelkamers worden na iedere behandeling extra goed gereinigd;
- Wij wassen onze handen vaak en zorgvuldig en gebruiken handalcohol in ieder geval vóór en
na iedere behandeling;
- Bij binnenkomst staat een dispenser om uw handen te desinfecteren;
- We schudden geen handen bij binnenkomst en vertrek;
- Wij vragen u een eigen handdoek mee te nemen naar uw consult;
- Indien u normaal in groepen traint, maar liever individueel wilt training, kunt u dat aangeven wij
plannen dan een individuele behandeling voor u in;
- In alle oefenzalen wordt extra desinfectie materiaal gebruikt.
Heeft u klachten?
Vanzelfsprekend verzoeken wij u met klachten als (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
thuis te blijven en de richtlijnen van RIVM te volgen. We kunnen de afspraak eventueel omzetten
naar een telefonisch consult. Uw fysiotherapeut kan samen met u huiswerkoefeningen
bespreken en beweegprogramma’s opsturen.
Heeft u geen klachten?
Dan ben u uiteraard meer dan welkom op onze praktijk. Indien u klachtenvrij bent, maar toch
liever aan huis behandeld wordt, dan kan dat. Neem dan contact op met onze praktijk voor het
maken van een persoonlijke afspraak bij u thuis.
Bovenstaande beleidsmaatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april 2020. Indien er noodzaak is
om aangescherpte maatregelen te nemen, zullen we u hierover nader informeren via onze
website www.fysiotherapieheusdenhout.nl

Wij hopen u snel weer in onze praktijk te mogen ontmoeten.
Mocht u nog vragen hebben, bel ons gerust.
Namens ons hele team,
Met vriendelijke groet,
Fysiotherapie Heusdenhout.

