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Beste collega,  

De aangekondigde versoepelingen gaan vanaf 19 mei (vandaag) in en zijn gemaakt
op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM. De
sportscholen mogen o.a. weer open.  

Wat betekenen de versoepelingen voor de fysiotherapie? 
Ook voor de fysiotherapie is sporten (bewegen en revalideren) binnen weer
toegestaan onder deze voorwaarden: 

de maximale groepsgrootte is 30 personen per ruimte, mits de 1,5 meter
gewaarborgd kan worden
groepstraining (pilates, yoga) mag in groepen van 2 (overigens 15 patiënten x
2 groepen mag ook)
u gaat werken met tijdslots en u zorgt dat er voldoende tijd overblijft om alles
goed schoon te maken en te desinfecteren. Voorbeeld: elk uur één groep van
maximaal 30 patiënten; dan zorgt u ervoor dat u 45 minuten gaat sporten,
revalideren & bewegen en dat u 15 minuten overhoudt om de ruimte weer
schoon te maken

AANGEKONDIGDE VERSOEPELINGEN

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183293?e=3ab8af4a8c
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zorg voor voldoende ventilatie 
kleedruimtes en douches binnen zijn gesloten
u werkt op afspraak (geen vrije inloop) en doet een gezondheidscheck bij de
patiënt 
sporten mag zonder mondkapje
onder de 17 jaar gelden geen beperkingen

Sporten (bewegen en revalideren) is buiten weer toegestaan onder deze
voorwaarden: 

de maximale groepsgrootte is 30 personen, mits de 1,5 meter gewaarborgd
kan worden
kleedruimtes en douches buiten zijn gesloten
sporten mag zonder mondkapje
onder de 27 jaar gelden geen beperkingen

Zwembaden, toegestaan onder deze voorwaarden: 

de maximale groepsgrootte is 30 personen per zwembad, mits de 1,5 meter
gewaarborgd kan worden
u gaat werken met tijdslots en u zorgt dat er voldoende tijd overblijft om alles
goed schoon te maken en te desinfecteren. Voorbeeld: elk uur één groep van
maximaal 30 patiënten; dan zorgt u ervoor dat u 45 minuten gaat zwemmen,
revalideren & bewegen en dat u 15 minuten overhoudt om de gezamenlijke
ruimte(s) weer schoon te maken. 
zorg voor voldoende ventilatie 
kleedruimtes en douches mogen gewoon open 
u werkt op afspraak (geen vrije inloop) en doet een gezondheidscheck bij de
patiënt 
onder de 17 jaar gelden geen beperkingen

Klik hier om naar de website van de rijksoverheid te gaan om meer informatie over
deze versoepelingen te lezen.   

Stapje voor stapje wordt het beter. Zorg goed voor uzelf en let een beetje op de
ander!

Vragenuurtje op 27 mei - 19:00  

UITNODIGING 
  
We organiseren op donderdag 27 mei om 19.00 uur
een vragenuurtje, samen met ons bestuur om
eventueel vragen te beantwoorden of als u graag een
verhaal met ons wil delen, kan dat ook. We vinden het
belangrijk om in contact te blijven met onze deelnemers.

KLIK HIER HYGIENE PROTOCOL

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/10/hygiene-protocol-.pdf


Meld u nu aan door op de paarse 'button' te klikken.  

*Het vragenuurtje is uitsluitend voor Keurmerk
deelnemers. 
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Ons adres is: 
Westerlaan 51, verdieping 5, kantoor 5.6 

8011 CA ZWOLLE, The Netherlands  

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven 
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