
 

 

Wanneer kunt u als patiënt bij ons terecht? 
 

Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM  en het KNGF hanteren wij op dit moment 

onderstaand stroomschema .  

In de adviezen van het RIVM wordt ook gesproken over afstand houden van 1,5 meter. Dit 

betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere 

aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaand schema kan helpen om te bepalen of dit advies 

van toepassing is of niet.  

Als praktijk en fysiotherapeuten zullen wij altijd een  professionele afwegingen maken om wel 

of niet te gaan behandelen. Hierbij is het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg 

leidend. En verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als onze 

fysiotherapeuten. Wij maken altijd een persoonlijke en professionele afweging over de 

risico’s die wij acceptabel achten.  

In dit schema onderscheiden we:  

1. nieuwe aanmeldingen  

2. patiënten die in behandeling zijn  

1. Nieuwe aanmeldingen  

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria 

van de RIVM.  

De triage leidt tot de volgende indeling:  

1. Patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.  

 

2. Patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:  



a. (neus)verkoudheid  

b. hoesten, kuchen of niezen 

c. loopneus  

d. keelpijn  

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts 

f. kortademigheid  

g. hoofdpijn  

      h. branderige ogen  

      i. moeheid 

      j. je ziek voelen  

      k. diarree  

3. Patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde  

verschijnselen. Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. 

Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt 

ook voor digitale behandeling kiezen.  

Benadering patiënten uit categorie 1 en 

2  

a) uitstel van behandeling waar mogelijk  

 

2. Patiënten die al in behandeling 

zijn  

Wij verzoeken patiënten die al in behandeling zijn nadrukkelijke  niet te komen (en hun afspraak 

af te zeggen) wanneer zij één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen:  

a. (neus)verkoudheid  

b. hoesten, kuchen of niezen  

c. loopneus d. keelpijn e. verhoging (tot 38 graden) of koorts  

f. kortademigheid  

g. hoofdpijn  

h. branderige ogen  

i. moeheid  

j. je ziek voelen  

k. diarree  


