
                  Nee

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
op locatie Fysio Cura Plaza

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
"Aan Huis"

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
Op locatie sportvereniging / topsportprogramma

Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen
Op locatie Fysio Cura Plaza

Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten
Op locatie Sportmedisch Centrum - Meer Med Clinic

                  Nee

                  Nee

                  Nee

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
op locatie Fysio Cura Plaza

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
"Aan Huis"

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
Op locatie sportvereniging / topsportprogramma

Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen
Op locatie Fysio Cura Plaza

Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten
Op locatie Sportmedisch Centrum - Meer Med Clinic

                  Nee `

Let's make it better,
Together

Heeft u een huisgenoot met klachten die passen bij 
corona?

NIET TOEGESTAAN

> Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
> Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen

> Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten

Nee

Wij vragen u om aan uw behandelend fysiotherapeut te melden 
dat u korter dan 10 dagen geleden in een land bent geweest met 

een code oranje / rood

TOEGESTAAN

> Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
> Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen

> Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten

Op locatie Fysio Cura Plaza, "Aan Huis", op locatie 
sportvereniging of topsportprogramma

Ja

Nee

Bent u verder gezond en voelt u zich 
momenteel gezond?

Ja

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen 
om uw behandeling nader te bespreken

Er bestaat slechts een 
minimaal besmettingsgevaar.

Toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Coronavirus Beleid
FCP Triageformulier - Patiënten

Ja

Bent u verwezen voor revalidatie vanwege een 
doorgemaakte covid-19 infectie en bent u klachtenvrij 
langer dan 7 dagen?

(versie 23-03-2022)

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen 
om uw behandeling nader te bespreken

 Heeft u klachten die passen bij het coronavirus?
(Neusverkoudheid, hoesten, niezen, verlies van geur/smaak, 
benauwdheid, verhoging)

Ja

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat
(Niet ouder dan 24 uur)

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat
(Niet ouder dan 24 uur)

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat
(Niet ouder dan 24 uur)

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen 
mogen wij u alleen ontvangen op 

onze praktijklocaties met een negatief (zelf)testresultaat
(niet ouder dan 24 uur)

Voor patiënten die eerder een Covid-19 infectie hebben 
doorgemaakt of reeds (volledig) zijn gevaccineerd 
geldt geen uitzondering op het veiligheidsbeleid.

Uw behandeling vraagt specialistische zorg.

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat
(Niet ouder dan 24 uur)

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat
(Niet ouder dan 24 uur)

Ben u de afgelopen 10 dagen in een land geweest 
waarvoor een code oranje / rood geldt?

Ja

Ja

DOE DE QUARANTAINE REISCHECK 
VAN DE RIJKSOVERHEID

> Ga naar reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl en 
beantwoord de vragen over uw situatie.

> Volg de stappen met betrekking tot testen en 
thuisquarantaine

IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET 
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

NIET TOEGESTAAN

> Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
> Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen

> Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten

TOEGESTAAN

> Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
> Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen

> Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten

Op locatie Fysio Cura Plaza, "Aan Huis", op locatie 
sportvereniging of topsportprogramma

DOE DE QUARANTAINECHECK 
VAN DE RIJKSOVERHEID

> Ga naar quarantainecheck.rijksoverheid.nl en 
beantwoord de vragen over uw situatie.

> Volg de stappen met betrekking tot testen en 
thuisquarantaine

IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET 
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Heeft u een huisgenoot met corona?

Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona?

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen 
mogen wij u niet ontvangen op 

onze praktijklocaties.

Wij vragen u dringend om onze 
praktijklocaties niet te bezoeken.

Wij vragen u om aan uw behandelend fysiotherapeut te melden 
dat u een huisgenoot heeft of nauw contact bent van iemand die 

(mogelijk) corona heeft.

Ja

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen 
mogen wij u niet ontvangen op 

onze praktijklocaties.

Wij vragen u dringend om onze 
praktijklocaties niet te bezoeken.


