
Geachte cliënt, 
  
We vinden het fijn om u (weer) in onze prak<jk te mogen verwelkomen. Zolang het 
Coronavirus nog steeds onder ons is nemen we alle voorzorgsmaatregelen, zodat u bij ons 
veilig onder behandeling kunt komen. Wij vragen u daarom of u de instruc<es zorgvuldig wilt 
lezen en opvolgen. 

Algemene maatregelen  
Fysiotherapie Duiven neemt het beleid van het RIVM als uitgangspunt om veilig contact te 
hebben. Daarom geldt al<jd: 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen  
• Was je handen regelma<g met water en zeep 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
• Gebruik papieren zakdoekjes  

Blijf thuis bij symptomen COVID-19 
Wij vragen u alert te zijn en te blijven op symptomen van COVID-19. Wij vragen u thuis te 
blijven bij de volgende klachten: 
• Verkoudheid 
• Niezen 
• Hoesten 
• Keelpijn  
• Moeilijk ademen 
• Koorts  

De behandelend therapeut zal voorafgaand aan elke persoonlijke afspraak u hier ook naar 
vragen en er een logboek van bijhouden.   

Geen gebruik van kleedruimte en douche 
Er kan <jdelijk geen gebruik worden gemaakt van de sanitaire voorzieningen op de prak<jk. 
Wilt u daarom voordat u naar de prak<jk komt: 
• Zich thuis omkleden, wanneer u bijvoorbeeld een fysieke oefeningen op de planning 

heeU staan 
• Thuis douchen 

Gebruik van toilet alleen noodgeval   
Wilt u thuis naar het toilet gaan voordat u naar de prak<jk komt. Alleen in noodgevallen kunt 
u hier gebruik van maken. 
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Kom precies op tijd 
Om het contact met andere mensen te minimaliseren is de wachtruimte beperkt bruikbaar. 
Wilt u daarom exact op <jd komen voor uw afspraak?  Wanneer u toch iets vroeger bent, 
heeU het onze voorkeur om buiten de prak<jk te wachten.  
Op de <jd dat uw afspraak begint, zal uw behandelaar u ophalen zonder uw hand te 
schudden en u meenemen naar de behandelruimte.  

Verplicht handen wassen bij binnenkomst  
Wilt u bij binnenkomst uw handen wassen met water en zeep? Uw behandelaar zal u de weg 
wijzen.  

Duur van afspraken  
De afspraken zullen zoveel mogelijk gespreid worden gepland. Er wordt voor de behandeling 
een half uur gereserveerd. Houdt u er rekening mee dat de therapeut in dat halve uur ook de 
kamer weer moet desinfecteren en dat u wanneer uw afspraak is afgelopen u de prak<jk 
direct verlaat. Op deze manier houden wij het aantal aanwezige mensen in ons centrum zo 
beperkt mogelijk.  
  

Handdoek 
Wij vragen u uw eigen badhanddoek mee te nemen. 

Hopelijk heeU u voldoende informa<e. Als u vragen heeU, kunt u al<jd bij uw behandelaar 
terecht.  

Tot snel! 

Met vriendelijke groet, 
Team Fysiotherapie Duiven 
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