Datum: 14 April 2020
Betreft: Maatregelen Coronavirus
Beste klanten van Fysiotherapie Heusdenhout,
Het corona virus heeft het land in zijn greep. Middels deze brief willen wij u
informeren hoe wij hier als praktijk mee omgaan.
Fysiotherapie Heusdenhout behandelt momenteel alleen noodzakelijke zorg. Dit
betekent dat zorg die kan worden uitgesteld tot een later tijdstip zal worden
uitgesteld. Op het moment dat het uitstellen van de zorg leidt tot blijvende of
onherstelbare schade kunnen wij in overleg met bijv. de huisarts overgaan tot
behandelen. Hiervoor hebben een beperkte voorraad van beschermend materiaal in
de praktijk aanwezig.
Nogmaals enkel in het geval van strikt noodzakelijke zorg kan er worden overgegaan
op een face to face behandeling.
Regels in geval van noodzakelijke zorg:
- Er is zo min mogelijk fysiek contact. (geen handen schudden etc.)
- De 1,5 meter afstand worden zo veel als mogelijk in acht genomen
- De therapeut als de patiënt is verantwoordelijk voor het dragen van beschermend
materiaal.
- Wij overleggen voor we overgaan op behandelen met de huisarts of behandelend
specialist.
- In het geval van ziekteverschijnselen van de patiënt zal de patiënt dit direct,
telefonisch, communiceren met de therapeut voor de behandeling plaatsvindt.
Telefonisch/video consult.
Omdat wij het belangrijk vinden dat u met uw vragen over fysieke ongemakken bij
ons terecht kan blijven komen, bieden wij in plaats van face to face contact
momenteel gratis telefonische of video consulten aan. Tijdens een consult kunnen
wij onze gebruikelijke anamnese afnemen, u vragen verschillende bewegingen te
maken zodat wij een zo goed als mogelijke diagnose kunnen stellen. Daarnaast
kunnen we u adviseren en kunnen wij u oefeningen geven zodat er al een goede
start gemaakt kan worden met uw herstel!
Bovenstaande beleidsmaatregelen gelden in ieder geval t/m 28 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.

