
Maatregelen Coronavirus 
Beste cliënt van Groepspraktijk de Vries,  
Besloten is om tot 6 april een behandelstop te hanteren voor alle lichamelijke behandelingen 
in de praktijk. Wij doen dit om het besmettingsgevaar van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken, dus voor de veiligheid van u en van de fysiotherapeut.  
  
Wat betekent dit voor u 
In principe doen wij tot 6 april geen lichamelijke behandeling meer in de praktijk of bij u thuis. 
Is de noodzaak hoog omdat u bijvoorbeeld aan het revalideren bent van een operatie of om 
een andere reden, dan is een videoafspraak of belafspraak een mogelijkheid. 
  
Videoafspraak of telefonische afspraak is mogelijk! 
Heeft u vragen of wilt u overleggen met uw fysiotherapeut over uw klacht, dan is het mogelijk 
om zowel een online video consult als een telefonische (bel) afspraak te maken. Neem in dit 
geval contact op met de praktijk (020-6824166) en dan kan er een telefonisch- of 
videobehandeling met uw fysiotherapeut worden ingepland. Bij beide afspraken wordt een 
normale fysiotherapiebehandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 
 
Bent u al onder behandeling en heeft u een afspraak? 
De fysiotherapeut neemt contact met u op. Indien gewenst krijgt u een videoconsult of een 
telefonische afspraak. Wanneer tijdens deze afspraak de conclusie wordt getrokken dat een 
lichamelijk bezoek aan de praktijk noodzakelijk is, plannen wij, na overleg met de verwijzer, 
een afspraak in na 6 april. Indien wij in de praktijk afspreken volgen wij de richtlijnen van het 
RIVM en onze beroepsvereniging de KNGF. www.kngf.nl 
  
Als u nog niet onder behandeling bent. 
Bent u nog niet onder behandeling bij een fysiotherapeut, maar wilt u toch geholpen worden 
aan uw klacht? Dat kan via een online video consult. De fysiotherapeut stelt dan een diagnose 
en een passend behandelplan op. Er kunnen ook oefeningen meegegeven worden. Maak een 
afspraak via 0206824166. 
  
Tot wanneer duurt deze maatregel? 
In principe duurt deze maatregel tot maandag zes april. Het is echter nog onduidelijk hoe de 
ontwikkelingen er de komende tijd uit gaan zien. Wij houden u op de hoogte houden.  
Wij blijven gewoon telefonisch en via de e-mail bereikbaar. Als u vragen heeft, bel ons dan of 
stuur een mail naar info@groepspraktijkdevries.nl. Wij proberen u zo snel mogelijk een 
antwoord te geven. 
  
 Team Groepspraktijk de Vries. 
 


