
Rotterdam, 16 maart 2020 

Onderwerp: Beleid omtrent Corona / COVID-19 

Beste cliënten, familieleden en collega’s, 

In het kader van de ontwikkelingen van het Corona-virus hebben wij vanuit onze praktijk 
besloten tot een aantal maatregelen. In ons team is momenteel niemand ziek, echter in de 
incubatieperiode kan het virus al doorgegeven worden, waardoor wij ons genoodzaakt voelen 
om verantwoording te nemen en u hierover te informeren. Lees deze brief, zodat u weet wat 
dit voor u kan betekenen.  

Alle aanbevelingen vanuit het RIVM zijn leidraad voor ons beleid. Ook eventuele 
aanbevelingen vanuit onze beroepsvereniging zullen wij opvolgen.  

Behandelingen aan huis 
Huisbezoeken vinden ALLEEN doorgang als het een hulpvraag betreft waarbij een bezoek niet 
uitgesteld kan worden. Denk hierbij aan decubitus (doorzitten/doorliggen), valrisico en 
veiligheid in de woning. Bij twijfel zullen we in goed overleg tot een oplossing komen. Indien u 
enige verschijnselen heeft die duiden op griep- of verkoudheidsklachten of tot de risicogroep 
behoort, zullen we overleggen hoe de cliënt het beste geholpen kan worden.   

Behandelingen in de praktijk 
U bent vooralsnog welkom voor een behandeling in de praktijk, mits u geheel klachtenvrij 
bent en u niet tot een risicogroep behoort. Indien een behandeling vervangen kan worden 
door een telefonisch gesprek of middels videobellen, is dit in overleg mogelijk. Op alle 
locaties zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
Op alle locaties geldt het volgende: 

- Indien u enige klachten heeft zoals verkoudheid of griepverschijnselen, zal de afspraak 
alsnog geannuleerd worden en zal op een later tijdstip een nieuwe (eventueel telefonische) 
afspraak gemaakt worden. 
- Na binnenkomst wordt u verzocht uw handen te wassen met water en zeep. 
- In de praktijkruimte is extra aandacht voor schoonmaken, ontsmetten van materiaal en    
tafels, stoelen en deurklinken. Daarnaast zal de ruimte extra geventileerd worden. 

- De therapeut opent en sluit de deur. 

Stagiaire 
Onze stagiaire, Juliët Groenen, zal gedurende deze periode niet aanwezig zijn. In goed 
overleg zal zij zich de komende periode volledig richten op haar afstudeerscriptie. 

Alle maatregelen zullen zeker tot 6 april van kracht zijn. Wij volgen het nieuws en de 
ontwikkelingen op de voet. Mochten er veranderingen zijn, zullen wij dit melden.  

Dank voor uw begrip en voor allen veel succes en blijf gezond de komende periode. 

Hartelijke groet, 

Annelieke Jochems, Rianne Scholten en Ilse Daamen 




