
Het beleid dat wij volgen is dat alleen patiënten in de praktijk toegelaten kunnen worden waarvan 
met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren.

Om dit te realiseren vragen wij u om maximaal 24 uur voorafgaande uw afspraak onderstaande
vragen kritisch door te nemen en indien u één of meer van de vragen met “Ja” beantwoord ons
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Uw afspraak kan in dit geval in principe 
geen doorgang vinden, wij bespreken graag samen met u mogelijke oplossingen.

Onze fysiotherapeuten zullen steeds bij u informeren of de triage uitgevoerd is om te 
bevestigen dat uw behandeling veilig en verantwoord is.

• Bent u momenteel (mogelijk) besmet met het Coronavirus?
• Heeft u gezinsleden/huisgenoten die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus?
• Bent u genezen van het Coronavirus korter dan 2 weken geleden?
• Bent u in thuisisolatie?
• Bent u ouder dan 70 jaar?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
• Heeft u één of meer van onderstaande gezondheidsproblemen:
 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na
  orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen(ziekten van beenmerg, bloed en
  lymfeklieren), bij het niet aanwezig zijn van een functionerende milt, bij aangeboren of op
  latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij
  chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 -getal <200/mm3
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen:
 • Verkoudheid?
 • Niezen?
 • Hoesten?
 • Keelpijn?
 • Benauwdheid?
 • Koorts (hoger dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
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