
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Beste cliënt, 
 
 
Vanaf 16 maart was onze praktijk gesloten voor reguliere behandelingen en 
zijn wij alleen geopend geweest voor telefonische consulten en consulten via 
beeldbellen.  
Wij willen u laten weten dat wij van het KNGF groen licht hebben gekregen 
om de fysiotherapeutische zorg voorzichtig weer op te schalen en de praktijk 
vanaf 4 mei weer open te stellen voor behandelingen.  
Mocht voor u medische zorg noodzakelijk zijn dan kunt u ons telefonisch 
bereiken op 079-3412906 of mailen naar: info@fysioseghwaert.nl.  
Uw behandelend fysiotherapeut zal dan contact met u opnemen. 
 
Wij gaan met een aangepaste behandelagenda werken zodat er voorlopig 
slechts 1 patiënt tegelijkertijd aanwezig is in de praktijk. 
Wij kunnen alleen mensen in de praktijk toelaten wanneer wij met vrij grote 
zekerheid weten dat ze gezond zijn.  
Daarom zullen wij u bij het maken van een afspraak de volgende vragen 
stellen:  

 Heeft u nu Corona? 
 Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  
 Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?  
 Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, 

niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38˚ C)?  
 Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?  
 Bent u in thuisisolatie?  

 
Mocht het antwoord op een van deze vragen ‘ja’ zijn dan stellen wij de 
behandeling uit.  
Uiteraard houden wij rekening met eventuele medische bijzonderheden.  
Mocht er in de tijd tussen het maken van de afspraak en de afspraakdatum 
iets wijzigen in uw gezondheid en/of u op een van deze vragen toch met ‘ja’ 
moet antwoorden, neem dan contact met ons op.  
Het verplaatsen en annuleren van een afspraak is kosteloos. 
  



 

 

 
 
 
Aandachtspunten bij een afspraak:  

 Graag bij binnenkomst van de praktijk uw handen desinfecteren met 
handalcohol, deze staat klaar.  
Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons 
niet meer aan te raken. 

 Wij geven geen hand. 
 Houdt 1,5 meter afstand. 
 Neem zelf een groot badlaken en eventueel mondbescherming mee, 

indien gewenst is mondbescherming bij ons te koop voor €2,00 . 
 Kom uiterlijk 5 minuten voor de afspraaktijd bij ons binnen. 
 Het toilet is voor patiënten gesloten dus ga thuis eerst nog naar het 

toilet. 
 Kom alleen, mocht u begeleiding nodig hebben meldt dit dan vooraf aan 

uw fysiotherapeut.  
Voor kinderen tot 8 jaar mag 1 ouder mee; deze houdt 1,5 meter 
afstand van de therapeut. 

 
Alvast bedankt voor uw begrip. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Seghwaert paramedici. 
 


