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UPDATE CORONA: BEHANDELINGEN FYSIOTHERAPIE
ALLEEN NOG OP VERWIJZING VAN ARTS OF MEDICUS
Wij zijn genoodzaakt om onze zorg aan te passen aan de maatregelen die de
overheid ons oplegt. Het is nu zo ver dat we niet meer mogen behandelen
behalve wanneer de zorg zodanig noodzakelijk. De noodzakelijkheid zal in
overleg met de huisarts over verwijzer worden bepaald.
Dit betekent dat de fysiotherapie nu niet meer vrij toegankelijk is voor
behandelingen in de praktijk. Een andere mogelijkheid die we kunnen en mogen
bieden van de zorgverzekeraars is het behandelen via telefonie of door middel
van een videoconsult. Deze behandelingen worden normaal vergoedt vanuit de
zorgverzekeraar.

BEHANDELEN OP AFSTAND VIA TELEFOON OF VIDEO CONSULT
KAN ZEER NUTTIG ZIJN

Wat zijn voorbeelden van situaties waarbij u kunt bellen?
• Eerste intake en behandeling bij een nieuwe klacht
Wij zijn heel goed in staat op afstand om je klachten uit te vragen. Via
een videoconsult kun je ook duidelijk aangeven waar je de klachten
ervaart en op vragen van ons kunnen wij via testen/ bewegingen een goed
inzicht krijgen van je klachten.
Hierop kunnen wij je direct van een goed advies voorzien. Ook kun je in
het gesprek al je vragen stellen rondom de klachten. Wij kunnen
aanvullend oefeningen en andere beweegadviezen geven. Hiermee ben je
mogelijk al een heel eind geholpen.
• Video consult bij patiënten die al in behandeling zijn
De fysiotherapeut bespreekt eerst de actuele stand van zaken van je
klachten en daarbij kun je zelf ook je vragen stellen. Vaak heb je al
oefeningen gekregen om thuis te gaan uitvoeren maar het is wel
belangrijk dat je deze oefeningen goed blijft uitvoeren. Via een
beeldscherm kunnen wij goed beoordelen of de oefeningen juist
uitgevoerd worden en zo niet dan kunnen wij direct aanwijzingen geven.
• Video consult voor aanpassingen van
trainingsprogramma/revalidatieprogramma
Veel patienten komen voor een revalidatietraject naar de praktijk. Dit is
voornamelijk hands off fysiotherapie en dus goed mogelijk om die voort
te zetten op afstand. Via het beeldscherm kunnen we gezamenlijk het
herstel van je klachten doornemen en daarop de oefeningen uitbreiden.
Ook kun je vragen stellen aan de therapeut en hiermee de revalidatie
alsnog zo goed mogelijk voortzetten.
• Sportspreekuur via video consult
Behandelen in de praktijk mag niet meer maar individueel sporten mag
nog wel. Dit betekent dat blessures nog steeds zullen voorkomen. De
huisartsen zijn op het moment erg druk en een afspraak kan dan wel eens
tijd gaan vragen. Via een video consult kun je heel goed je vragen aan ons
kwijt en je kunt direct ook goed je klacht/blessure laten zien. Van hieruit
kunnen wij je vervolgens van het juiste advies voorzien.

DE FYSIOTHERAPEUTEN VAN FYSIO FOR YOU ZIJN DIRECT
BESCHIKBAAR VOOR ZORG OP AFSTAND
En zoals eerder vermeld worden de behandelingen door de zorgverzekeraar
vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken neem dan contact op met de
praktijk dan krijg je op zo kort mogelijke termijn een afspraak voor een consult.
Wij plannen hiervoor dezelfde tijd als een normale behandeling en we zorgen
dat we klaar zijn om zo goed mogelijke zorg te bieden.
Het Video consult zal via Physitrack of via CLICK-DOC video consult
verlopen. Dit zijn speciaal hiervoor bestemde programma’s en veiligheid is
hierbij gewaarborgd. Nieuwe oefeningen of de aangeboden adviezen/tips
kunnen wij vervolgens via mail naar je toe sturen.
LAAT “DE ZORG” VOOR JE LICHAAM NU NIET
ACHTER MAAR BEL!
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