Sinds zondag 15 maart zijn de maatregelen nog verder aangescherpt om de verspreiding van
het Corona virus tegen te gaan. Wat betekent dat voor onze praktijk?
Wij dragen graag een steentje bij aan de gezondheid van de kinderen en in dit geval doen wij
er alles aan om te zorgen voor een zoveel mogelijk “virus-vrije” omgeving, waarbij wij ons
houden aan de maatregelen zoals afgekondigd door de overheid. Onze behandelingen en
andere activiteiten gaan in principe gewoon door. We bekijken per kind en per therapeut of de
behandeling doorgaat.
De behandeling kan doorgaan als zowel de kinderfysiotherapeut als het kind en degene die
meekomt, geen ziekteverschijnselen hebben van koorts, hoesten of kortademigheid.
En als bij hen geen bekend besmettingsgevaar aanwezig is. Wij plannen graag een afspraak op een
ander moment met u. U kunt uw afspraak zonder consequenties verzetten. Wilt u dit zoveel mogelijk
24 uur van te voren te doen?
Alle groepsactiviteiten, zoals Fitkids, Peuter-Kleutergym en Kids2bFit gaan voorlopig niet door.
Onze overwegingen om kinderen wèl te behandelen zijn:
- De kinderfysiotherapie kan bij kinderen van essentieel belang zijn om verdere klachten, en stagnatie
in de ontwikkeling, te voorkomen. Juist omdat kinderen in de groei zijn is dit een belangrijk punt.
- Een behandeling in de praktijk of in de thuissituatie is individueel, dus er is geen contact met een
groep mensen tegelijk, ook niet in ons praktijkgebouw.
- Er is de mogelijkheid voor telefonisch consult. En ook voor het doormailen van oefeningen en
adviezen welke in de thuissituatie gedaan kunnen worden.
- Wij houden voorzorgsmaatregelen in acht. Ons hygiëne-protocol is:
Kortom, we passen onze mogelijkheden aan per kind, dus ‘zorg op maat’.
We hopen op uw begrip en hopen dat we gezamenlijk alles doen om deze situatie onder controle te
houden.
Samen staan we sterk, en komen we hier doorheen!
Heeft u vragen, bel gerust naar de praktijk!
Team van praktijk voor kinderfysiotherapie Kids2Move

Ons hygiëne-protocol is:
 We houden zo veel mogelijk afstand van 1½ meter. Dit doen wij door kinderen te laten
oefenen en zonder aanraken de instructies te geven. En bij baby’s doen wij dit door het
voordoen van oefeningen op een pop, waarbij de ouder zelf de oefeningen bij de baby doet.
 Wij wassen onze handen voor- en na elke patiënt. Alle patiënten moeten bij binnenkomst
ook hun handen wassen.
 Na ieder bezoek gaan we alles waarmee u en wij in contact komen, grondig desinfecteren.
 Om dit te kunnen uitvoeren en om onderling contact verder te beperken, plannen wij
afspraken niet meer aansluitend. Desondanks kan het zijn dat u even moet wachten tot deze
werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 Bezoekers wassen eerst hun handen in de wachtruimte.
 Cliënten nemen hun eigen handdoek mee.
We hopen op uw begrip en hopen dat we gezamenlijk alles doen om deze situatie onder controle te
houden.
Samen staan we sterk, en komen we hier doorheen!
Heeft u vragen, bel gerust naar de praktijk!
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