Praktijk Iseger
Huisgardsesteeg 14A
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Beste cliënt,
Voor uw en onze veiligheid hebben ook wij een
aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van
het Corona-virus zo traag mogelijk te laten verlopen.
Dit zijn de volgende maatregelen:
1. Bij binnenkomst graag direct de handen wassen met zeep in het
toilet
Toiletdeur graag open laten staan en pas aanraken na
handen wassen!
2. Geen handen schudden, lichamelijk contact vermijden en anderhalve
meter afstand houden in alle gevallen.
3. Bij symptomen mag je de afspraak kosteloos annuleren en herinplannen, ook als dit binnen 48 uur is.
Symptomen waar je aan mag denken zijn:
a. Hoesten
b. Kortademigheid
c. Koorts
d. Spierpijn
(LET OP: wij zijn ons ervan bewust dat deze klachten al veel
voorkomen bij cliënten die in onze praktijk komen. Deze klachten
gelden natuurlijk alleen als deze plots in de afgelopen periode
opgekomen zijn)
4. Mocht je uit eigen overweging graag thuis willen blijven kunnen wij
het consult ook telefonisch of via video-belafspraak uitvoeren. Dan
kunnen wij geen meting uitvoeren, maar wel kijken aan de hand van
de staat van de klachten of de behandeling aangepast kan worden
om door te gaan met het volgende stuk van jouw behandeling.
5. Het kan zijn dat op jouw consult de therapeut bepaald je afspraak
her in te plannen, jou vraagt om een mondkapje aan te doen of
vraagt alvorens je afspraak beschermende kleding mee te nemen.
Graag vragen wij jouw begrip hiervoor.

6. Alle hands-on therapieën zoals de fysische therapie komen te
vervallen. Voor de ingeplande mensen nemen wij contact met jullie
op om deze afspraak te verzetten.
De begeleidingstherapieën zoals APS therapie blijven gewoon
doorgaan. Mocht je uit eigen overweging deze therapie niet in de
praktijk willen of kunnen volgen kun je dit aangeven bij de
therapeut, hier is een oplossing voor gevonden.
7. Tijdens de Vegatest consulten zullen wij eerst op 1.5m de evaluatie
doen hoe het de afgelopen periode is gegaan. Aan de hand daarvan
wordt beoordeelt of een Vega-meting nodig is of niet. Het kan dus
zijn dat de Vegatest aan de hand van jouw evaluatie overgeslagen
wordt.
8. LET OP: Om de veiligheid zoveel mogelijk te vergroten is het niet
meer toegestaan dat mensen die GEEN consult hebben in de praktijk
komen. Dit doen wij tot onze grote spijt, maar achten wij nodig om
de veiligheid voor alle medecliënten zo veel mogelijk te waarborgen.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de consulten van kinderen.
Hopende op uw begrip hiervoor!
9. Ook zullen wij zelf beschermende kleding dragen. SCHRIK
HIERVAN NIET, dit doen wij voor JOUW veiligheid. Wij werken dag
in dag uit met mensen die een belast immuunsysteem hebben, en
wij willen de kans om onze cliënten te besmetten zo klein mogelijk
maken.
LET OP:
Ook willen wij je met smart vragen om ons op de hoogte te stellen als je
klachten ontwikkeld, wanneer je ook in de praktijk aanwezig bent
geweest.
Zeker als er COVID-19 bij jou of je directe omgeving vastgesteld wordt
willen wij dit graag zo snel mogelijk weten!
LET OP:
Wil je zelf weten of je deze ziekte gehad hebt, maar de huisarts of
specialist kan jou niet testen?
Wij bieden zelftesten voor thuis aan, die kunnen uitwijzen of er
antistoffen in jouw bloed aanwezig zijn.
Wil je deze test graag laten uitvoeren neem dan contact op met de
praktijk!

Alvast hartelijk dank voor uw begrip.
Team Praktijk Iseger

