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Geachte patiënt,

Onze praktijk is geopend en afspraken kunnen weer doorgaan. Wel met aanpassingen die 
hieronder staan omschreven, conform richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezond 
en Milieu). Wij vragen u dit goed door te lezen en bij vragen contact op te nemen met onze 
praktijk. Al onze maatregelen en aanpassingen zijn om uw en onze gezondheid te beschermen. 

Heeft u een afspraak bij ons of wilt u een nieuwe afspraak maken en valt u onder één van de 
onderstaande aandoeningen, neem dan contact met ons op via 0592-344708. 

Symptomen passend bij COVID-19:
• Verkoudheid;
• Niezen;
• Hoesten;
• Keelpijn;
• Moeilijk ademen, benauwdheid;
• Koorts (>38)

Ouder dan 70 jaar:
• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• Chronische hartaandoeningen;
• Diabetes mellitus;
• Ernstige nieraandoeningen die kunnen leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan-
• transplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren
• of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemo-
• therapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <200/mm3
• Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest,
• (gezins-)contacten van een bewezen patiënt.
• Personen >18 met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen
• woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

Wanneer u naar de praktijk komt vragen wij u het volgende:
• Kom zoveel mogelijk alleen, dus zonder onnodige begeleiding. 
• We willen zo min mogelijk personen in de wachtkamer, onze vraag of u niet onnodig vroeg   
• wil komen en proberen u zo kort mogelijk te laten verblijven in de wachtkamer. 
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. (exclusief familieleden)
• Onze wachtkamer is aangepast en heeft minder stoelen staan dan voorheen.
• Bij het betreden en verlaten van de praktijk graag uw handen desinfecteren met handalcohol. 
• De alcohol staat bij binnenkomst klaar. 
• Raak zo min mogelijk aan in de praktijk (tafeloppervlakken, stoelen, deurknoppen etc.)  

Met vriendelijke groet,

Team fysiotherapiepraktijk Peelo

Scharmbarg 43 • 9407 EA Assen
www.fysiotherapiepeelo.nl

info@fysiotherapiepeelo.nl
T. 0592 - 344708


