Update donderdag 17 september 2020
Beste patiënt,
Inmiddels zijn er nieuwe richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNGF om alle noodzakelijke en
niet uit te stellen zorg voorzichtig op te schalen.
Wat houdt dit in voor u als patiënt ?
Wanneer U een afspraak wilt maken zal er eerst telefonisch een screening plaatsvinden om te
bepalen welke behandelmogelijkheden er in uw specifieke situatie zijn: begeleiding en advies op
afstand d.m.v. telefonisch- of videoconsult of noodzakelijkerwijs een face to face afspraak in de
praktijk. Indien een behandeling op de praktijk noodzakelijk is dan gelden voor de patiënt de
volgende strikte voorwaarden:
1) U heeft niet 1 of meerdere van de volgende (ook milde!) COVID-19 klachten:
-Neusverkoudheid of hoesten
-Benauwdheid/kortademigheid
-Verhoging of koorts (> 38 gr .C)
-Keelpijn
-Hoofdpijn
-Je ziek voelen en/of diarree
-Conjunctivitis ( oogontsteking )
2) U heeft in de afgelopen 24 uur geen COVID-19 klachten gehad.
3) U heeft geen huisgenoot/gezinsleden met koorts en/of benauwdheid.
4) Er is bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen geen corona
vastgesteld.
Mocht er toch sprake zijn van 1 of meerdere van de bovenstaande situaties dan kan
er geen behandeling plaatsvinden in de praktijk en moet U met uw therapeut telefonisch
overleggen welke andere behandelmogelijkheden er zijn.
Voor uw en onze veiligheid hanteren wij de volgende verplichte veiligheidsmaatregel:
Behandelingen waarbij de therapeut-patiënt afstand kleiner is dan 1,5 meter gebruikt de
therapeut een mondmasker, bril en handschoenen. De patiënt moet in deze situatie ook
een mondmasker en handschoenen dragen !!! Indien U deze niet heeft kunt U ze bij ons
kopen. (1 euro)
Aanvullende voorwaarden voor aanvang van de behandeling:
- U dient max. 2 min. voor de afgesproken behandeltijd in de wachtkamer te zijn en niet eerder.
- Draag schone kleding, geen sieraden en horloges.
- Draag lang haar bijeengebonden of opgestoken.
- Bij binnenkomst in de behandelkamer handen reinigen met zeep en drogen met papier.
- Gebruik maken van eigen gewassen laken of grote badhanddoek.
Aanvullende voorwaarden tijdens de behandeling:
- hoest/nies bij voorkeur in papieren zakdoek of anders in de elleboogplooi. Was daarna direct de
handen met zeep en droog met papier.
- houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Aanvullende voorwaarden na beëindigen van de behandeling:

- na de behandeling opnieuw handen reinigen met zeep en drogen met papier indien u geen
handschoenen gedragen heeft.
- direct het gezondheidscentrum verlaten.
Wij zullen er alles aan doen om u zoveel mogelijk te blijven ondersteunen om zo fit en gezond
mogelijk deze uitdagende tijd door te komen !
Als u vragen heeft, wilt overleggen of hulp nodig heeft, dan kunt u ons bellen op de volgende
nummers:
Arno Letzer: 06-46218914 of per email: arnoletzer@gmail.com
Jerry Doesema: 06-46218913 of per email: doesema@online.nl
Met gezonde groet,
De praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Letzer en Doesema

