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Geachte patiënt, 
 
Vanuit Fysiotherapie Rietkampen willen we u graag op de hoogte brengen over onze behandelmogelijkheden ten 
aanzien van COVID-19. 
 
Ten eerste hopen wij dat u de afgelopen tijd in goede gezondheid bent doorgekomen. Het is een aparte situatie 
waarin iedereen zich probeert aan te passen en te doen wat juist is. Dit is dan ook de reden dat de praktijk de 
afgelopen tijd gesloten was. Wij hebben de afgelopen weken het advies vanuit de overheid en het RIVM 
opgevolgd om geen risico's te nemen. 
 
De overheid en de beroepsvereniging hebben echter afgelopen week aangekondigd dat de fysiotherapeuten 
weer mogen starten met behandelen. Dit is fantastisch nieuws! Wij weten dat velen hard toe zijn aan 
behandelingen in de praktijk en wij kijken er naar uit om dit de komende tijd te realiseren. 
 
Om dit verstandig aan te pakken zal de praktijk er voorlopig anders uitzien. Daarnaast zijn er een aantal 
maatregelen waaraan wij ons allen moeten houden om de behandelingen veilig te kunnen uitvoeren. Daarom 
graag uw aandacht voor het volgende: 
 
Entree 
 
- Het is van belang dat u alleen (dus zonder partner etc.) de praktijk binnenkomt.  
- Graag uw handen ontsmetten bij binnenkomst. Hiervoor staan ontsmettingsmiddelen enzovoort klaar. 
- Bij bezoek aan de praktijk vult u ook een controlelijst in ten aanzien van uw gezondheid. Als alle vragen akkoord 
zijn dan tekent u hiervoor. 
- Graag uw temperatuur opnemen voor een bezoek aan de praktijk. Als u niet voldoet aan deze voorschriften dan 
mag u de praktijk niet verder in. We moeten dan bespreken op welke wijze we de behandeling wel kunnen laten 
plaatsvinden. Dit betekent dat u pas NA ondertekening de praktijk mag betreden. Het door u getekende formulier 
legt u tevens op de tafel in de wachtkamer. 
- HET TOILET IS AFGESLOTEN (Tip: voorafgaande thuis even naar het toilet :-)). 
 
Wachtkamer 
 
- In de wachtkamer staan twee stoelen op gepaste afstand van elkaar. Graag plaatsnemen in de wachtkamer en 
gelieve niet naar de gang te gaan. 
- Graag 1,5 meter afstand houden van elkaar op het moment dat er meerdere bezoekers zijn. 
- De looprichting naar de gebruikelijke behandelkamer en administratie-ruimte is afgesloten. 
 
Behandeling 
 
- Ik haal u op uit de wachtruimte, de behandeling zal plaatsvinden achter in de praktijk in de oefenruimte. 
- De oefenruimte is ruimer en nu ingericht als behandelkamer. Graag jas en dergelijke meenemen.  
- Na afloop begeleid ik u naar de achteruitgang. Op deze manier kom je niet in contact met andere bezoekers. 
- Bij de uitgang kunt u nogmaals uw handen ontsmetten met de daar aanwezige ontsmettingsvloeistof. 
 
 
 
Als Fysiotherapeut mag ik conform de richtlijnen behandelen en aanraken indien de behandeling daarom vraagt. 
Afhankelijk van de situatie zal ik zelf gebruik moeten maken van handschoenen, bril, gezichtsmasker en/of 
mondkapje. Na elke behandeling zal de behandelbank en diverse andere zaken door mij gereinigd worden. 
 
Het is wellicht voor ons allen een beetje onwennig maar met elkaar komt het vast goed. Wij kijken er erg naar uit 
u te mogen ontmoeten in de praktijk! 
 
Heeft u vragen of twijfels? 
 
Neem gerust contact op per e-mail of telefonisch. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Jaap van Breda en Eeske van Roekel 
 
 
 
 
 


