
 

Beste patiënt van Fysioconnect, 
 
U ontvangt deze brief omdat u binnenkort een afspraak heeft met uw 
fysiotherapeut in de praktijk. Vanwege de situatie rondom het Corona-virus 
hebben we een aantal belangrijke maatregelen getroffen en houden we ons aan 
de richtlijnen van het RIVM. Het is dan ook van belang om deze brief met 
aandacht door te lezen en u te houden aan de maatregelen.  
 

Graag houden we u, maar ook onszelf en al onze andere patiënten gezond 
en vitaal! Bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 
 

• Bent u verkouden, heeft u keelpijn, hoest / niest u? Zeg de afspraak dan 
af. Ook als dat de ochtend is waarop u de afspraak heeft, niet twijfelen. 

 
• Bent u recent in contact geweest met iemand die besmet is met het 

Corona-virus; zeg de afspraak dan af. Dit geldt ook als een van uw 
gezinsleden ziek is. 
 

• Neem een grote (bad)handdoek waarop u kunt liggen en een kleine 
handdoek mee naar uw afspraak. We gebruik geen hoeslaken, zodat de 
bank gemakkelijk gereinigd kan worden. 
 

• Zorg dat u gemakkelijk kleding aan heeft, zodat het omkleden weinig 
moeite kost. Als u revalideert of traint met uw fysiotherapeut; kleed u 
alvast thuis om. 
 

• Kijk vooraf het filmpje over hoe de praktijk te betreden, zodat u goed 
geïnstrueerd bent en weet wat u moet doen. Was sowieso uw handen als 
u de praktijk betreedt gedurende minimaal 20 sec, met water en zeep. 
Vermijd daarna contact met uw gezicht en andere oppervlakten. 
 

• We waarderen het als u netjes op tijd bent, maar kom niet meer dan 5 
minuten voorafgaande aan uw afspraak naar de praktijk. Mocht u toch 
vroeg zijn, wacht dan even buiten of in de auto. 
 

• Kom, indien dat mogelijk is, zoveel mogelijk alleen. Als u gebracht wordt, 
verzoeken wij aan degene die u brengt, om te wachten in de auto. 
 

• We schudden geen handen, maar begroeten u met een glimlach.  
In de wachtkamer zullen wij, zekerheidshalve, nogmaals vragen of u geen 
verkoudheidsklachten heeft. 
 

• Het kan zijn dat uw fysiotherapeut persoonlijke beschermingsmiddelen 
draagt. Dit is in het belang van de gezondheid van u, uw fysiotherapeut 
en andere patiënten.  
 



 

• De afstand tussen u en uw fysiotherapeut blijft 
zoveel mogelijk 1,5 meter. De stoelen staan daarom op grotere afstand 
dan normaal. 
 

• Tijdens handelingen waarbij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, 
bijvoorbeeld tijdens het lichamelijk onderzoek, vragen wij u zo min 
mogelijk te praten, om zo de kans op eventuele verspreiding te 
minimaliseren. 
 

• Uw fysiotherapeut wast zijn/haar handen zorgvuldig na iedere patiënt. 
Ook hebben wij, net als normaal, extra aandacht voor schone kleding. 
 

• Volg bij het verlaten van de behandelkamer de instructies van uw 
fysiotherapeut op. Het kan zijn dat er al een volgende patiënt in het pand 
aanwezig is en we willen voorkomen dat er onnodig contact is. 

 
 
Nogmaals dank voor uw medewerking en begrip.  
 
Blijf gezond! 
 
Maarten, Guus & Amber 
Fysioconnect 
 
 
 

 
 
 
  


