
 
Meppel/ Ruinen, 4 mei 2020 
 
Geachte Cliënt,  
 
Afgelopen vrijdag is in samenwerking met onze beroepsvereniging, het ministerie van VWS en de 
richtlijnen van het RIVM een advies opgesteld waarin wij als fysiotherapeuten weer veilig en 
verantwoord kunnen opstarten met het leveren van fysieke behandelingen. Deze adviezen volgen wij 
op en lichten wij hieronder toe. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
Binnen onze vestigingen hebben we de nodige maatregelen getroffen. Denk hierbij aan de inrichting 
van onze wachtruimte, de oefenzaal, het hanteren van de reeds getroffen hygiënemaatregelen en 
het waar nodig inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Op deze manier zijn we in staat om veilige zorg te bieden. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij 
kunnen de zorg alleen veilig bieden als de cliënten die ons bezoeken Corona-vrij zijn. 
 
Toelating tot de praktijk 
Wij mogen niet iedereen zomaar toegang verlenen tot onze praktijk. Het beleid dat we volgen is erop 
gericht dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat 
ze gezond zijn. 
 
Wij verzoeken u onderstaande vragen voor uzelf te beantwoorden;  

- Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of 

hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden)? 

- Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (Corona symptomen) gehad? 

- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en of benauwdheidsklachten? 

- Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Indien u op één van deze vragen “JA” antwoordt dan kunt u onze praktijk nog niet bezoeken. Digitaal 
behandelen blijft gewoon mogelijk.  
Indien u op alle vragen “NEE” antwoordt dan kunt u de praktijk bezoeken.  
Als er in de tijd tussen het maken en het plaatsvinden van de afspraak iets wijzigt in uw gezondheid 
en u op één van de voorgaande vragen “JA” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak, ook 
binnen 24 uur, te annuleren. 
 
Noodzaak van de behandeling 
De fysiotherapeut bepaalt (in overleg met u) of fysieke behandeling noodzakelijk is of dat de 
behandeling nog uitgesteld kan worden of op afstand gedaan kan worden. De noodzaak tot 
behandelen ligt aan: 

1. De ernst van de hulpvraag  

2. Kans op toename van de ernst van de klachten als de behandeling langer uitgesteld wordt.  

Afspraak inplannen 
Indien u al onder behandeling bij ons bent en graag weer een nieuwe afspraak wilt inplannen dan 
kunt u dit telefonisch (0522-237 530) aan ons doorgeven. De fysiotherapeut zal dan (samen met u) 
de noodzaak van de behandeling bepalen.  
 

https://primalife.nl/


 
Bent u nog niet onder behandeling bij ons? Dan kunt u ons bellen (0522-237 530) en zal een 
beschikbare therapeut in een gratis adviesgesprek bepalen of fysieke behandeling voor u zinvol is.  
 
Aangepaste huisregels: 

- Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider 
meekomen. 

- Kleed u thuis om als u gebruik maakt van de oefenzaal. 

- Neem een groot badlaken mee. 

- Desinfecteer voor binnenkomst uw handen. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken 

zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. 

- Volg de aangegeven looproutes. 

- Volg de aanwijzingen van ons personeel op. 

- Raak zo min mogelijk aan (deurklinken, stoelleuningen etc.) 

- Kom niet te vroeg. We vragen u op uw afspraaktijd de praktijk betreden. Niet eerder en niet 

later. 

- Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 

 
Met vriendelijke groet,  
 

 

Team Prima Life 

 

 

 0522 - 237 530 

 primalife.nl 
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