
 

Nieuwsbrief Praktijk (kinder-)Oefentherapie Drachten 

 

Beste lezer, 

Vrijdagmiddag 1 mei hebben we de richtlijnen gekregen om 'verantwoord de paramedische zorg op te 
schalen tijdens de coronacrisis'.  Behoedzaam en stapsgewijs zal dit moeten gebeuren. De voorkeur 
is nog steeds om zorg op afstand te verlenen, wat voor alle klachten en hulpvragen mogelijk is.  
De uitbreiding van de richtlijn is dat voor noodzakelijke / dringende zorg het mogelijk is om 
behandelingen op de praktijk uit te voeren. Al dan niet aangevuld met afspraken via beeldbellen of 
telefoon.  
 
Onder dringende zorg valt te denken aan: 
* Klachten waardoor er beperkingen zijn die het dagelijks functioneren of het werken belemmeren 
* Een te verwachten verslechtering in de (gezondheids-)situatie bij (verder) uitstel van therapie 
* Op nadrukkelijke verwijzing van de (huis)arts 
 
Afspraken / behandelingen op de praktijk kunnen plaatsvinden onder strikte richtlijnen vanuit 
de praktijk (kinder-)Oefentherapie Drachten (en Surhuisterveen) 
* NIET komen bij Covid 19 verdachte klachten (griep, koorts, geur / smaakverlies, diarree) bij jezelf of 
iemand in het huishouden. Bij twijfel neem telefonisch contact op met de desbetreffende therapeut 
* Er worden geen handen geschud 
* Kom op tijd en niet meer dan 5 minuten van tevoren 
* Kom bij voorkeur alleen 
* In de wachtkamer is ruimte voor 3 personen, houd hierbij 1.5 meter afstand van elkaar (ook in de  
   praktijkruimte) 
* Eigen grote handdoek of badlaken meenemen  
* Handen wassen met water en zeep voor en na de behandeling, dit kan bij het toilet  (en in   
  Surhuisterveen in de ruimte) 
* Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de therapeut of cliënt gebruikt indien noodzakelijk  
   of gewenst 
 Bij kinderoefentherapie: 
* Maximaal 1 ouder en 1 kind in de behandelruimte 
* Kinderen dragen makkelijke kleding die ze zelf aan en uit kunnen doen, denk aan bv schoenen met  
  klittenband tov veterschoenen. 
 
 
Met deze richtlijnen hopen we de Oefentherapeutische zorg geleidelijk weer op te starten. Van belang 
is dat we het doen op een veilige en verantwoorde manier waarbij we zorgen voor een veilige (werk-) 
omgeving voor de client en de therapeut.  
 
Wilt u een afspraak maken voor (Kinder-)Oefentherapie neem dan gerust contact met ons op, in 
overleg zal besloten worden op welke manier de therapie gestart zal worden. 
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