
         Alken 30/10/2020 

Beste mensen, beste patiënten,  

 

Vandaag kondigt de federale regering een aangepaste lockdown af om de tweede golf van het 

coronavirus in te dijken. 

Hieruit blijkt dat medische contactberoepen onder de reeds geldende veiligheidsmaatregelen verder 

mogen uitgevoerd worden. 

Natuurlijk is dat goed nieuws voor alle patiënten die beroep op ons doen.   

Bij deze willen wij nog eens onderstrepen dat wij, sinds onze heropstart na de eerste golf, een erg 

streng en strak protocol hanteren om de veiligheid van de patiënten en medewerkers van de praktijk 

te garanderen.  Dit protocol zal zeker verdergezet worden! 

 De praktijk is uitgerust met automatisch alcoholdispensers en alcoholgel van correcte 

kwaliteit om het virus te bestrijden 

 ALLE contactoppervlakken worden na ELKE patiënt GRONDIG ontsmet 

 In de oefenzaal wordt alles na elke contact CORRECT ontsmet en GECONTROLEERD 

 ALLE patiënten zijn verplicht om CONSTANT en CORRECT een werkzaam mondmasker te 

dragen 

 Onze therapeuten dragen ALTIJD een chirurgisch masker type II of een FFP2 mondmasker 

 Tijdens vergadermomenten of interne momenten houden alle therapeuten hun 

mondmaskers op 

 Wij hanteren en verbeteren ook steeds de controlemechanismen om het 

ontsmettingsprotocol te handhaven 

 Mensen met symptomen moeten ons contacteren en mogen de praktijk niet betreden 

 Iemand die zich niet houdt aan de richtlijnen zal de toegang tot de praktijk ontzegd worden 

 

Wij roepen op aan iedereen om uw noodzakelijke behandeling NIET uit te stellen: de reden daarvoor 

is dat wij gezien hebben dat bij de heropstart na de eerste golf er heel wat mensen waren die meer 

zorg nodig hadden dan normaal kan verwacht worden.  

Indien u wegens gezondheidsoverwegingen of andere redenen niet tot in de praktijk kan of wil 

komen, willen wij u graag via tele- en/of videoconsult van de nodige informatie en oefeningen 

voorzien. Iedereen heeft recht op een degelijke uitleg en opvolging, zeker in deze vreemde tijden. 

Voor alle mensen die reeds in behandeling zijn of waren:  wij danken jullie van harte voor jullie 

medewerking en verantwoordelijkheidszin! Samen kunnen we een degelijke zorg blijven voorzien 

voor iedereen. 

Indien u vragen heeft over onze werking, videoconsultaties of ons coronaprotocol, gelieve ons te 

contacteren. Wij zijn voor alle vragen bereikbaar! 

Hou jullie gezond, wees solidair en blijf positief! Alleen zo kunnen we slagen! 

Het BeFIT team 

 


