
 
 
 
Nieuwe maatregelen Fysiotherapie VitaForum  
 
Gezien de recente ontwikkelingen vindt Fysiotherapie VitaForum het verstandig om een stap 
te zetten op het gebied van veiligheid en voorkomen van verdere verspreiding van het 
Covid-19 virus. Vandaar dat we enkele maatregelen nemen om zo veilig mogelijk te kunnen 
werken. 
 
Heb je klachten,  blijf thuis 
 
Tijdens een behandeling in de behandelkamer zijn de therapeut en patiënt langere tijd met 
elkaar in contact, binnen een afstand van 1,5 meter. In dat geval gaan we, voor de 
veiligheid van u en onszelf, per 5 oktober een mondkapje dragen. Dit geldt voor zowel 
therapeut als patiënt in de behandelkamers. 
 
In de wachtkamer is het dragen van een mondkapje verplicht.  
 
Komt u dus voor een behandeling in een behandelkamer? Draag dan een mondkapje. 
Wanneer u geen kapje draagt, kunnen wij u niet behandelen. 
Wij verzoeken u dan ook om zelf een mondkapje mee te brengen. 
 
Fysiotherapie VitaForum volgt de adviezen van het RIVM en het KNGF, zodat u veilig onze 
praktijk kunt bezoeken. Verder vragen we u de hygiënemaatregelen in acht te nemen. 
 
Nieuwe maatregelen VitaForum Fitness. 
 
Voor de mensen die regelmatig de fitness/trainingslocaties van Fysiotherapie VitaForum 
bezoeken gelden verder de onderstaande maatregelen.  
Wij willen graag dat u veilig en verantwoord de praktijk kunt blijven bezoeken en het sporten 
in de fitness kunt voortzetten. Hiervoor hebben we een aantal nieuwe maatregelen getroffen. 
Het dragen van een mondkapje in de fitnesszaal is niet verplicht. 
 

● Wacht voor de training in de daarvoor bestemde ruimte.  
● U wordt door de fysiotherapeut binnen gelaten of geroepen, u mag niet zomaar de 

fitnesszaal inlopen.  
● De training duurt 55 minuten (om veilig te kunnen wisselen). Enkele uitzonderingen, 

zoals COPD-patiënten. 
● Na de training de praktijk graag snel verlaten. 
● Alleen trainen op afspraak. 
● Uiteraard 1.5 meter afstand houden tot andere sporters of therapeut. 
● Kom a.u.b. op de afgesproken tijd 
● Hygiënemaatregelen opvolgen 

 
Zo kunnen we toch samen aan uw gezondheid blijven werken! 
 
Team Fysiotherapie VitaForum 
 


