
Vanuit het RIVM en de beroepsverenigingen hebben fysiotherapeuten het sein 
gekregen om vanaf 1 mei rustig aan de noodzakelijke behandelingen op te starten.  

De fysiotherapeut bepaald hierin welke behandelingen noodzakelijk zijn en wat de 
mogelijkheden zijn. Dit gaat in overleg met de klant. De behandelingen vinden nog 
zoveel mogelijk op afstand plaats.   

Wanneer het nodig is om een afspraak in de praktijk te maken dan mag dat weer 
onder strikte voorwaarden. Hierover zal de fysiotherapeut eerst telefonisch contact 
opnemen.  

Om zorg te kunnen bieden binnen de praktijk, is het belangrijk dat we ons allemaal 
aan regels houden.  

Kom NIET als er sprake is van:  

Helaas mag de fitness nog niet open. Hiervoor zijn we online actief. Volg voor meer 
informatie onze pagina’s op Facebook, Instagram en YouTube.   

Daarnaast zijn we zijn we nog steeds aanwezig op afstand! Via mail, telefoon en 
videobellen kunnen wij vragen beantwoorden en adviezen geven bij lichamelijke 
klachten en over bewegen. Bij acute klachten kunnen we je ook adviseren. Ook bij 
twijfel altijd bellen! We staan je graag te woord. 

We zijn minder aanwezig op locatie. Mocht de telefoon niet opgenomen worden, 
spreek dan de voicemail in met je naam en telefoonnummer. We bellen je dan zo 
snel mogelijk terug. Ons telefoonnummer is 0313-785097, ons emailadres 
is info@plus-fit.nl. 

Houd je binnen de praktijk aan de volgende basisregels:  
 

o We nemen zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen in acht 
o Kom niet te vroeg, kom vlak voor de afspraaktijd binnen, wacht anders buiten.  
o Lees goed de instructies bij de deur voor binnenkomst 
o Kom alleen, neem niemand mee.   
o Ga thuis naar het toilet. Ons toilet kan alleen in noodgevallen gebruikt worden 
o Volg altijd de aanwijzingen van de therapeut op.  

 

- Je hebt een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid 
of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).   

- Je hebt de afgelopen 24 uur corona symptomen gehad.  
- Je huisgenoten/gezinsleden heeft koorts en/of benauwdheidsklachten gehad. 
- Er is bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona 

vastgesteld. 

Als je twijfelt, neem dan vooraf telefonisch contact op met de praktijk voor beoordeling.  

 



We hopen dat je gezond blijft en dat je deze tijd goed doorkomt. Als we iets voor je 
kunnen betekenen dan horen we het graag! 

Team PlusFit, 

Jenny, Kristel, Laura, Joey, Pepijn, Indy, Matthijs, Emre, Wenneke, Dominique, 
Regina, Peter, Dick en Coby  


