Verantwoord opschalen
fysiotherapeutische zorg.
Per 4 mei zijn wij, Fysiotherapie Campanula, gestart met het verantwoord
opschalen van de noodzakelijke reguliere fysiotherapeutische zorg. Bestaande
cliënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht door hun eigen
fysiotherapeut. Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch of via de website
aanmelden.
Uiteraard hebben we alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de
behandelingen op een veilige manier te kunnen hervatten. Dit doen we aan de
hand van een door het RIVM en branchevereniging KNGF goedgekeurd
protocol.
Is het veilig om naar Fysiotherapie Campanula te komen?
Ja, als iedereen zich aan de voorschriften houdt is het volstrekt veilig om naar
de praktijk te komen. We spreken graag wel de situatie vooraf telefonisch goed
met u door. Bij het maken van de afspraak, zullen wij daarom een aantal vragen
aan u stellen. Het is belangrijk deze vragen zorgvuldig en naar waarheid te
beantwoorden.
Na de intake zal uw fysiotherapeut met u overleggen over de aard van de
behandeling en vervolgens kijken of deze op afstand (telefoon, video) of in de
praktijk dient plaats te vinden.
In de praktijk zijn een aantal maatregelen getroffen. We hebben een
huishoudelijk reglement opgesteld waarin deze zijn vastgelegd. Dit reglement
krijgt u gemaild na de aanmelding. We vragen hiervoor uw begrip en
medewerking.
Welke maatregelen zijn er getroffen?
Naast de gebruikelijke adviezen van het RIVM (geen handen schudden, in uw
elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel,
gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende regels:
• Blijf thuis bij verschijnselen die wijzen op mogelijke covid-19 besmetting.
• Gebruik bij binnenkomst onze desinfectiezuil.

• Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de
praktijk.
• Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider (die
wacht in de auto).
• Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent
• Verlaat het pand direct na afloop van de behandeling.
• Vergeet niet een handdoek mee te nemen.
• Kleed u thuis om, de kleedruimtes zijn gesloten.
• Maak, waar mogelijk, geen gebruik van de toiletten.
• Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige
medewerkers op.
• Bij onduidelijkheid omtrent het corona beleid bepaalt de fysiotherapeut
hoe ermee wordt omgegaan.
Tenslotte
Het is mogelijk dat uw fysiotherapeut gebruik maakt van persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Dit is meestal niet nodig, maar
hangt af van uw persoonlijke situatie en behandeling. Als u hierover vragen
heeft, dan geeft uw fysiotherapeut daar graag antwoord op.
De behandeling (telefonisch en in de praktijk) worden op de gebruikelijke
manier door uw verzekeraar vergoed.

