
 
Corona-Update 18-3-2020 
 
Lijf & Leven volgt nauwlettend de berichtgeving over het Corona-virus zowel van het 
RIVM als van onze beroepsvereniging KNGF. Wij leven alle voorgeschreven 
maatregelen na in onze praktijken. 
 
Onze openingstijden blijven voorlopig zoals u gewend bent; onze beroepsvereniging 
(KNGF) heeft aangegeven dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de 
inzet van fysiotherapeuten zodat wij de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg 
blijven leveren. Ook om te zorgen dat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer 
worden belast. Denk bijvoorbeeld aan valtrauma’s van ouderen, het op de been 
houden van de zgn. cruciale beroepsgroepen, bij ernstige klachten van spieren en 
gewrichten en daarnaast om te zorgen dat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven 
om zo de ziekenhuizen te ontlasten. 
 
Wij geven alleen individuele therapie, zorgen voor afstand tussen de patiënten 
onderling en zijn voor de kwetsbare mensen begonnen met online 
oefenprogramma’s en videoconsulten. Kom alleen naar onze de praktijk als u een 
afspraak heeft gemaakt. 
 
De komende dagen volgt er een omschrijving van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische 
zorg, die ontlastend is voor huisartsen en ziekenhuizen is’. Deze wordt voorgelegd 
aan de overheid en de zorgverzekeraars en komen we meer te weten over de 
omstandigheden en voorwaarden waaronder fysiotherapeuten deze zorg kunnen 
leveren. 
 
Voor de duidelijkheid zetten wij alles op een rij. 
 
Wij fysiotherapeuten: 

- We geven geen handen meer. 
- We wassen (zoals altijd) voor elke nieuwe behandeling onze handen maar nu 

extra lang. 
- We maken de deurkrukken, stoel en gebruikte apparatuur of materiaal na elke 

patiënt schoon. 
- We zetten veel deuren al voor u open. 
- Als het niet nodig is raken we u helemaal niet aan bijvoorbeeld bij de 

trainingen. 
- We behandelen individueel, niet meer in groepen. En zorgen ervoor dat er 

weinig mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn. 
 
Wat verwachten we van u als patiënt? 

- U wast uw handen bij binnenkomst en weggaan. 
- U neemt zelf een grote handdoek mee voor op de behandelbank. 
- Houdt afstand van anderen.   
- Kom niet veel te vroeg voor en ga direct weer weg na de behandeling. 
- U mag geen gebruik meer maken van koffieapparaat. 
- Ga liever thuis naar het toilet. 
- En nogmaals: Heeft u griepverschijnselen? Kom niet naar de praktijk! Bel ons. 

En neem direct contact op met uw huisarts als u uit een risicogebied komt of 
contact hebt gehad met iemand die besmet is met het Corona-virus. 
 
 

Laten we goed zorgen voor elkaar!                           Team Lijf & Leven 


