Corona update 24 maart:
Beste patiënten van de Hofstede Fysiotherapie,
Onze praktijk zal de komende periode zeer beperkt open zijn.
De praktijk locatie Wilhelminalaan 106B is dagelijks geopend van 8.30 uur- 12.00 uur.
Op dit moment worden het merendeel van de behandelingen in de praktijk conform het
RIVM advies en de richtlijnen van onze beroepsvereniging het KNGF geannuleerd tot 6
april.
Noodzakelijke fysiotherapeutische zorg waarbij nog wel behandeling gegeven
wordt:
1. Zorg aan vitale beroepen
2. Acute (sport-)letsels
3. Pees en bandletsel (bv kruisbandletsel waarbij anders onherstelbare schade
optreedt)
4. Postoperatieve zorg (op te starten van oefeningen)
5. Noodzakelijke zorg aan kwetsbare ouderen
Wat kunnen wij verder voor U betekenen?
In een aantal gevallen kunnen wij behandelen/ begeleiden op afstand door middel van
een videoconsult (Dit wordt door zorgverzekeraars ook vergoed als behandeling).
Wij hopen op deze wijze onze zorgtaken te kunnen blijven uitvoeren.

Wat is een video consult?
Extra ondersteuningsmogelijkheden tijdens Covid-19 crisis

Vanuit thuis kunt u nu direct overleggen met een van onze gespecialiseerde
fysiotherapeuten. Door middel van videobellen op uw mobiel, laptop of desktop kunnen
wij inventariseren wat voor klacht u heeft, u ondersteunen bij uw revalidatie, de
voortgang van uw klacht bewaken en samen met u uw oefeningen controleren en het
oefenschema aanpassen. Deze dienst is zeker ook van belang voor mensen in de
leeftijd 70+ en mensen met onderliggende aandoeningen.

Direct contact met uw therapeut vanuit huis

Deze extra behandelmogelijkheid zorgt er ook voor dat uw klachten niet verergeren. U
hoeft hiervoor dus niet uw huis uit en wij kunnen u toch verder helpen.

Uitgebreide beeldbank met oefenmogelijkheden

Om uw behandeling en uw revalidatie verder te ondersteunen beschikken wij over een
uitgebreide databank met oefeningen met heldere video- en tekstinstructies. Hiernaast
bestaat de mogelijkheid om de progressie van uw oefenschema te bewaken en uw
oefeningen hier ook op aan te passen.

Afspraak video consult

Voor het inplannen van een afspraak voor een videoconsult kunt u contact opnemen met
onze receptie. Zij kunnen u dan inplannen en aangeven met welke van onze therapeuten

u een afspraak krijgt. Naast onze BIG geregistreerde algemene fysiotherapeuten kunt u
namelijk ook een afspraak krijgen met een van onze specialisten, bijvoorbeeld manuele
therapie, ouderenzorg (geriatrie) of sportfysiotherapie. Kosten voor videoconsult op
afstand worden gedekt onder dekking fysiotherapie van uw (aanvullende) verzekering.
Wij hebben contracten gesloten met alle ziektenkostenverzekeraars in Nederland.

Bij eventuele vragen of overleg over uw specifieke situatie
kunt u ons bereiken op 024-6751804 of via
mail: info@dehofstedebeuningen.nl

