
Werkwĳze FysioVeghel
Geldend t/m 19 mei 2020

Op 30 april hebben fysiotherapeuten van het RIVM en VWS groen licht 
gekregen om noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden en 

niet op 1,5 meter afstand plaats kan vinden weer te hervatten.  

Wij dienen dit behoedzaam en stapsgewijs te doen. In dit document 
kunt u zien hoe wij hier in onze praktijk rekening mee houden. 
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Welke symptomen passen bĳ (mogelĳke) COVID-19?

•Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen

•Loopneus

•Keelpijn 

•Verhoging (tot 38 graden) of koorts (hoger dan 38 graden)

•Kortademigheid

•Moeheid

•Hoofdpijn

•Oogontsteking

•Je ziek voelen en/of diaree

•Reuk- en/of smaakverlies 



Wel of geen behandeling op de praktĳk?
‣ Wij stellen u 4 vragen om te kijken of een behandeling op de praktijk toegestaan is:

1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook 
milde!) symptomen: 

• neusverkoudheid?

• hoesten?

• benauwdheid? 

• koorts (vanaf 38°C)?  

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 
symptomen) gehad?  

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of 
benauwdheidsklachten?  

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

 Gezonde patiënten die geen klachten 
hebben.


 Patiënten die langer dan 2 weken 
klachtenvrij zijn van COVID-19. 


 Patiënten met een verhoogd risico op 
een ernstig beloop van COVID-19. 


De behandeling kan gestart worden 
rekening houdend met de algemene 
regels, ongeacht of het consult 
plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter. 

Als het antwoord op alle 
vragen NEE is:

CATEGORIE GROEN:



Wat zĳn de algemene regels?
‣ Als er besloten wordt om een behandeling te starten moeten we strikte hygiënemaatregelen 

nemen:

• Was je handen regelmatig


• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 


• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand


• Gebruik papieren zakdoekjes


• Geen handen schudden


• Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt


• Stop de behandeling direct als een patient alsnog symptomen van COVID-19 heeft


• Houd de frequentie van de behandeling zo laag mogelijk. Combineer dit, indien mogelijk, met een behandeling op afstand. 



Wat wordt bedoeld met:
‣ Patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19???

• Ouderen met een leeftijd boven 70 jaar.


• Mensen met chronische afwijkingen van luchtwegen en longen


• Chronische hartaandoeningen


• Diabetes mellitus 


• Ernst nieraandoeningen


• Verminderde weerstand tegen infecties (bij auto-immuunziektes, na orgaantransplantatie, bij chemotherapie voor kanker…etc.)


• Bij HIV infectie



Wel of geen behandeling op de praktĳk?
‣ Wij stellen u 4 vragen om te kijken of een behandeling op de praktijk toegestaan is:

CATEGORIE ROOD:

 patiënten die symptomen hebben 
passend bij COVID-19, bewezen 
COVID-19 of zich ontwikkelende 
COVID-19. 


De behandeling kan niet op de 
praktijk plaatsvinden. 

Is er een risico dat er irreversibele 
achteruitgang optreedt bij het uitblijven 
van behandeling?

➡NEE? we stellen de behandeling even 

uit.

➡JA:? we behandelen aan huis met 

persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, bril, mondkapje)

Als het antwoord 1x 
(of meer) JA is:

1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook 
milde!) symptomen: 

• neusverkoudheid?

• hoesten?

• benauwdheid? 

• koorts (vanaf 38°C)?  

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 
symptomen) gehad?  

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of 
benauwdheidsklachten?  

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



Hoe gebruiken wĳ persoonlĳke beschermingsmiddelen 
(PBM)?

•Volgens de richtlijn is het gebruik van PBM niet nodig bij 

CATEGORIE ROOD•Volgens de richtlijn is het bij  nodig om een mondmasker, bril en
handschoenen te gebruiken. 

CATEGORIE GROEN

Tot en met 19 mei gebruiken wij standaard in de 
praktijk handschoenen en een mondkapje.



Bedankt voor uw medewerking


