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Welkom bij Fysiotherapie Beljaart.  

U heeft zich zojuist aangemeld, of uw eerste afspraak gemaakt, en daarbij hoort deze brief. 

Vanwege alle maatregelen die we verplicht worden te treffen op hygiënegebied, maatregelen vanuit 

het kabinet, de RIVM en onze beroepsgroep, is onze manier van werken vanaf heden aangepast aan 

de 1,5 m afstand die we tussen personen moeten houden. 

We rekenen erop dat iedereen die vermoedt dat hij of zij wellicht besmet kan zijn met het 

Coronavirus, niet naar onze praktijk komt. 

De nieuwe normale gang van zaken is als volgt: 

Allereerst vragen we u om een badlaken en een gewone handdoek mee te brengen voor de 

behandeling. (Tevens uw ID bewijs) 

Als u de praktijk binnenkomt kunt u uw handen reinigen, volg hiervoor de aanwijzingen ter plaatse. 

Bewaar in de wachtruimte de afstand met andere aanwezigen. 

Gelieve niets onnodig aan te raken, zoals deurklinken, stoelleuningen. U kunt de stoel waarvan u 

gebruik maakt zelf reinigen met de spray en doekjes die op tafel liggen. Er staat een afvalbak hierbij. 

Tijdens de behandeling draagt uw fysiotherapeut een mondkapje en handschoenen. U kunt zelf óók 

een mondkapje gebruiken als u bijvoorbeeld vaak hoest. Als u die niet zelf heeft zijn die bij ons 

verkrijgbaar voor 1 euro (dat is ook onze kostprijs). 

Indien u oefenapparaten gebruikt, wilt u die dan vóór gebruik zelf reinigen? Materiaal is ter plaatse 

aanwezig.  

In de praktijk krijgt u uitleg en aanwijzingen over de nieuwe maatregelen. Gelieve deze op te volgen 

voor ieders gezondheid. De route voor het verlaten van het pand op het MCB is veranderd, hiervoor 

gebruiken we nu de nooduitgang.  

Alle vragen die u eventueel heeft over deze procedure kunt u ons via de mail: 

contact@fysiotherapiebeljaart.nl of persoonlijk danwel telefonisch stellen. Laten we samen voor 

ieders gezondheid deze maatregelen in acht nemen.  
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