
 

 
NIEUWSBRIEF 

CORONA en het beleid van onze praktijk 

Het zal niemand zijn ontgaan en het was te verwachten dat de aangescherpte maatregelen in 

verband met Corona zijn uitgesteld tot en met 28 april. Dit betekent dat onze praktijk tot deze 

datum, of nader bericht, gesloten zal blijven voor alle behandelingen waarvoor fysiek contact nodig 

is. We zijn wel digitaal open. Wat betekent dit? 

Fysiotherapie op afstand 

Onze fysiotherapeuten geven uitsluitend fysiotherapie op afstand. Dit kan per telefoon of door 

middel van een video-consult. Tijdens de videoafspraak kan de voortgang van de behandeling 

besproken worden, kan advies over uw klachten gegeven worden en kunnen oefeningen gedaan 

worden. Zowel een telefonisch consult als een videoafspraak wordt door de zorgverzekeraar erkend 

als fysiotherapeutische behandeling en wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent.  

Samen voor elkaar zorgen doen we op afstand 

We realiseren ons dat dit beleid bij sommige mensen tot teleurstelling kan leiden. We zijn echter van 

mening dat de gevolgen van het opdoen van het Corona-virus zeer ernstige gevolgen kan hebben. 

Met dit beleid dragen we bij om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen. 

Waarom is het zo belangrijk om te blijven bewegen? 

Veel mensen bewegen minder door de maatregelen rondom het coronavirus. Activiteiten gaan niet 

door, sportclubs zijn gesloten, boodschappen worden thuisbezorgd, mensen zitten veel meer thuis.  

Minder bewegen zorgt ervoor dat uw spierkracht afneemt en conditie minder wordt. Daar kunt u last 

van hebben of krijgen in uw dagelijkse activiteiten. Als u ziek wordt verliest u extra spierkracht. Als u 

regelmatig blijft bewegen verkleint u het risico om uw dagelijkse activiteiten voor korte of langere 

termijn niet meer zelfstandig te kunnen uitvoeren.  

Wat kunt u wel doen, juist nu? 

10  tips om in beweging te blijven 

1. Doe spierkrachtoefeningen 

2. Loop zoveel mogelijk 

3. Sta elk half uur even op uit uw stoel om te bewegen 

4. Beweeg elke dag mee met Nederland in beweging (omroep MAX) of via L1 

5. Werk in de tuin 

6. Doe de voorjaarsschoonmaak 

7. Neem zo vaak mogelijk de trap 

8. Ga klussen 

9. Dans door de kamer. Spring en hinkel als dit mogelijk is.  

10. Gebruik uw hometrainer 



 

 

 

 

Heeft u beginnende klachten van de luchtwegen? 

Doe dan de volgende ademhalingsoefening: 

Adem rustig en diep in. Houd uw adem enkele tellen vast en adem dan rustig uit. Doe dit vijf keer.  

Op onze website (Corona, Better in, better out) hebben we diverse filmpjes geplaatst met 

ademhalingsinstructies over hoe om te gaan met benauwdheid plus spierversterkende oefeningen 

voor de ademhalingsspieren.  

 

 

 

Eet gezond 

Voor een goede weerstand is het belangrijk om gezond te eten en voldoende te drinken. Eet 

daarnaast producten waar veel eiwitten in zitten om uw spieren sterk te houden, bijvoorbeeld zuivel, 

vlees en vis.  

 

Tot slot 

Zorg goed voor jezelf. Ga wandelen, rennen of thuis sporten als je even vrij bent want je hebt een 

goede conditie hard nodig! We staan nog steeds, weliswaar op afstand, voor u klaar; email gerust, 

laat wat horen als er iets nodig is. We blijven bereikbaar! 
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