Met of zonder verwijzing
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw
huisarts of specialist. Dit geldt voor behandeling in de
praktijk, maar ook voor coaching op afstand. Wij houden
uw arts op de hoogte van uw behandeling.
Corona-therapie -ook video-consult- valt onder de
aanvullende verzekering voor fysiotherapie.
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Het KwaliteitsKeurmerk van de Vereniging Topfysiotherapie staat
voor gewaarborgde fysiotherapeutische zorg.
www.topfysiotherapie.nl
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Uitgave coronatherapie: mei 2020

Patiënten-informatie over COVID-19

REVALIDEREN NA CORONA

Gespecialiseerde fysiotherapeuten
Heeft u corona doorgemaakt en ondervindt u hier
nog hinder van? Neem dan contact op met onze
praktijk.
In diverse Topfysiotherapiepraktijken zijn
gespecialiseerde therapeuten op het gebied van
longaandoeningen en corona werkzaam.

Samenwerking

Corona en een hulpvraag

Heeft u naast fysiotherapie ook

Bent u op dit moment in thuisisolatie

behoefte aan advies of begeleiding op

vanwege corona, maar heeft u wel een

andere vlakken, dan maken we gebruik

hulpvraag, neem dan gerust telefonisch

van de korte lijnen die we hebben met

contact op met de praktijk.

andere zorgspecialisten, zoals de
ergotherapeut, psycholoog en diëtist.

Veiligheid
Uiteraard nemen we in de praktijk de

Om uw hulpvraag in kaart te brengen en

nodige veiligheidsmaatregelen.

te zien wat bij u past, maken we tijdens

Beschermingsmiddelen en hygiëne

de behandeling gebruik van specifieke

maken hier onderdeel van uit. We

vragenlijsten en tests. U kunt dan

volgen de landelijke richtlijnen van het

Het coronavirus kan zijn sporen nalaten

bijvoorbeeld aangeven op welk vlak u

Rijksinstituut voor Volksgezondheid

door klachten zoals benauwdheid,

mogelijk nog meer problemen

en Milieu (RIVM).

verminderde kracht, conditie en balans.

ondervindt, dit kan zijn bij dagelijkse

Ook bewegingsbeperkingen, problemen

bezigheden, met uw geheugen, met de

met concentratie of geheugen, en verlies

emotionele verwerking van de ziekte of

van vertrouwen in het eigen lichaam komen

dat u zich zorgen maakt over uw

voor. Klachten als deze kunnen u

voeding. Samen bewegen we naar beter.

Behandeling en begeleiding

belemmeren in het algemeen dagelijks
functioneren. Omdat de restklachten van

Start van de fysiotherapie

het coronavirus per persoon verschillen, is

Zodra u klachtenvrij bent, en geen

de behandeling die u krijgt altijd maatwerk.

verkoudheidsverschijnselen of koorts

We starten met een screening waarin we

meer heeft, kunt u contact met ons

uw klachten in beeld brengen, u krijgt uitleg

opnemen. De begeleiding start dan

en advies en we spreken een persoonlijk

telefonisch of via beeldbellen.

behandelplan met u door. Uiteraard richten
we ons op de vraag wat u wilt bereiken met

Bent u 6 weken klachtenvrij, dan staat

de therapie. Samen gaan we aan de slag om

volgens de huidige richtlijnen (mei 2020)

de klachten te verminderen, zodat u fitter

het licht op groen voor behandeling in

wordt, en om te zorgen dat u weer

de praktijk.

vertrouwen krijgt in uw lijf.
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