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Maatregelen ivm coronavirus ( vanaf 24-3-2020) 

 
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zal voor 

het uitvoeren van de behandelingen gekozen worden uit de volgende 

mogelijkheden 

 

1. Behandelingen in de praktijk in MC Baanhoek-west vervallen, deze 

locatie is tijdelijk gesloten. 

Behandelingen in de praktijk in de Waalstraat gaan door onder de 

volgende voorwaarden: 

  

- Patiënten die verkouden zijn ( hoesten, niezen) of koorts hebben 

moeten zich afmelden of worden naar huis gestuurd.  

- De lessen duren 5 minuten korter, zodat patiënten elkaar niet treffen 

in de wachtkamer en er na elke patiënt schoon gemaakt kan worden 

(oefenmat, deurklinken ed)   

- Patiënten wordt om die reden ook verzocht op tijd te komen, maar 

niet vroeger, om onnodig contact te vermijden  

- Er worden geen handen geschud ter begroeting  

-Er wordt zoveel als mogelijk is afstand van de patient genomen 

 ( richtlijn 150 cm)  

 

2. De behandeling wordt aan huis gegeven indien patienten niet in staat 

zijn naar de praktijk te komen. 

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder 1. 

 

3. De behandeling loopt via een videoconsult. 

-Hiervoor heeft de therapeut uw mobiele telefoonnummer nodig. 

-U ontvangt een sms met een link, deze kunt u aanklikken waardoor u 

in clickdoc terecht komt. Dit is een voor medici ontwikkeld systeem 

dat voldoet aan de medische AVG eisen 

-U moet uw naam invullen en het gebruik van camera en microfoon 

toestaan 
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- u komt dan in de virtuele wachtkamer, zodra het uw behandeltijd is 

zal de therapeut u oproepen en kan het videoconsult starten. 

-zorg dat u in een ruimte bent waar u kan oefenen ( evt. matje op de 

grond)en waar u uw telefoon zo neer kan zetten dat de therapeut kan 

zien hoe u daar uw oefeningen uitvoert. 

 

Met elke patient wordt overlegd welke van deze 3 mogelijkheden voor hem/ 

haar het beste past gezien de situatie met het coronavirus. 

 
Ik hoop dat u begrip heeft voor deze maatregelen 

 

Claudia van Genderen 

 

 

 
   

   

   

 


