Fysio Cura Plaza
Coranavirus Beleid
(versie 23-03-2022)
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Let's make it better,
Together.

Performance Group – Coronavirus
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Performance Group
Coronavirus

Het Coronavirus deed begin 2020 voor het eerst zijn intrede in Nederland, waarna de
verspreiding en gevolgen elkaar in hoog tempo opvolgden.
De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona
op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet besloten om de
coronamaatregelen verder te versoepelen.

Let's make it better,
Together.

De Performance Group steunt en respecteert de maatregelen volledig en past derhalve de
bedrijfsorganisatie aan naar alle maatregelen, adviezen en richtlijnen opgesteld door de
rijksoverheid, het KNGF, SKF en NOC*NSF.
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Coronavirus Beleid
Fysiotherapie

Onze praktijklocaties zijn toegankelijk voor patiëntenzorg en wij kunnen alle
fysiotherapeutische behandeling en/of revalidatie voor u verzorgen zoals u gewend bent.
Hierbij is het voor onze medewerkers toegestaan om “hands-on” te onderzoeken, te
behandelen of te begeleiden, hierbij indien gewenst gebruik makend van persoonlijke
beschermingsmiddelen (“PBM”) en zolang de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Zie hoofdstuk: FCP Coronavirus – Veiligheidsmaatregelen

Coronavirus Beleid
Beweegprogramma’s & abonnementen

Sporten is binnen en buiten toegestaan.
Dit betekent dat onze beweegprogramma's en abonnementen volledig toegankelijk zijn:

Let's make it better,
Together.

AquaFysio
FysioFitWalking
FysioFitness
FysioFitness – Hartrevalidatie
FysioFitness – Balans & Bewegen
High Performance Training
Fysiotherapeutische Trainingsabonnement
(Top)sportpartner Abonnement
Powerbreathe Ademspiertraining
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FysioFitness - Video

Let's make it better,
Together.

Hoewel onze beweegprogramma’s en abonnementen weer zijn hervat, willen wij onze
patiënten evengoed blijven attenderen op de verschillende (online) trainingen.
Deze training kan thuis worden uitgevoerd, waarmee wij hopen onze cliënten zo goed
mogelijk te ondersteunen en te stimuleren en motiveren tot bewegen.
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Coronavirus Beleid
Sportmedisch Centrum Meer Med Clinic

De sportartsen werkzaam op de Meer Med Clinic zijn beschikbaar voor (blessure)consulten,
sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen, hierbij indien gewenst gebruik
makend van persoonlijke beschermingsmiddelen (“PBM”) en zolang de
veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Let's make it better,
Together.

Zie hoofdstuk: FCP Coronavirus – Veiligheidsmaatregelen
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Coronavirus Beleid
Sportbegeleiding

Binnen- en buiten sporten is zonder beperkingen toegestaan.
Sportverenigingen
Onze fysiotherapeuten betrokken bij de verschillende sportverenigingen zullen hun
werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de adviezen van de rijksoverheid en
NOC*NSF, hierbij indien gewenst gebruik makend van persoonlijke beschermingsmiddelen
(“PBM”) en zolang de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Zie hoofdstuk: FCP Coronavirus – Veiligheidsmaatregelen

Onze fysiotherapeuten zijn beschikbaar voor de partner sportverenigingen voor:

Fysiotherapeutische begeleiding op sportlocatie
Preventieve (jeugd)spreekuren
Behandeling en revalidatie op afspraak
Wedstrijdbegeleiding
Preventief (jeugd)spreekuur op afstand
Wij zijn beschikbaar voor alle sporters van onze (top)sportpartners.
Sporters kunnen zich aanmelden voor een (gratis) digitaal consult bij klachten
en/of (dreigende) blessures.

Let's make it better,
Together.

Om hier gebruik van te maken verzoeken wij u te bellen met ons centrale
telefoonnummer (088-3270000) met het verzoek tot het maken van een
afspraak voor een (gratis) “digitaal consult voor (top)sportpartners”.
De praktijkassistente zal vervolgens uw gegevens noteren, waarna een van
onze sportfysiotherapeuten contact met u opneemt.
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Topsportprogramma’s
Onze fysiotherapeuten betrokken bij de verschillende topsportprogramma’s zullen hun
werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de adviezen van de rijksoverheid en
NOC*NSF, hierbij indien gewenst gebruik makend van persoonlijke beschermingsmiddelen
(“PBM”) en zolang de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Zie hoofdstuk: FCP Coronavirus – Veiligheidsmaatregelen

Onze fysiotherapeuten zijn beschikbaar bij de topsportprogramma’s voor:

Fysiotherapeutische begeleiding op sportlocatie
Preventieve (jeugd)spreekuren
Spreekuren selecties
Fysiotherapeutische behandelingen / verrichtingen
Preventieve training
Revalidatie- en hersteltraining
Wedstrijdbegeleiding

Let's make it better,
Together.

Fysiotherapeutische begeleiding op locatie Fysio Cura Plaza
Onderzoek / behandeling en revalidatie op afspraak
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Coronavirus Beleid
FCP Veiligheidsmaatregelen

Wij zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de
opgebouwde immuniteit. Maar het coronavirus is er nog wel. Met onderstaande adviezen
kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening
houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid.

Algemene veiligheidsmaatregelen en hygiëne
Wij vragen al onze patiënten, cliënten en medewerkers strikte naleving van de onderstaande
veiligheidsmaatregelen:
Algemeen
Was vaak uw handen
Hoest en nies in uw elleboog
Klachten? Blijf thuis en doe een test
Persoonlijke hygiëne

Let's make it better,
Together.

Er is handdesinfectie beschikbaar bij de entree van de praktijklocaties en alle bezoekers
wordt gevraagd hier gebruik van te maken bij binnenkomst
Voorafgaand en na iedere behandeling dienen onze medewerkers de handen te wassen
met water en zeep volgens het “FCP Handenwasprotocol”
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Locatie specifieke maatregelen
Er zijn diverse waarschuwingsuitingen geplaatst bij de entree van de praktijklocaties,
waarbij bezoekers worden gewezen op geldende maatregelen
Baliemedewerkers worden beschermd door plexiglas schermen
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn beschikbaar in elke behandelruimte
Kleedruimten en douches zijn geopend
Locatie specifieke hygiëne
Desinfectie / schoonmaak is beschikbaar in elke behandel- en trainingsruimte
Alle oefenmaterialen en trainingsapparatuur dient na gebruik gedesinfecteerd te worden
met desinfectant
Alle test- en meetapparatuur dient voor en na gebruik gedesinfecteerd te worden met
desinfectant
Er wordt gebruik gemaakt van een nieuw (gecertificeerd) filter bij de uitvoering van
longfunctietesten / ademgasanalyse (Sportmedisch Centrum)
Er wordt 3x per dag een algemene inspectie en desinfectie / schoonmaak met
desinfectant gedaan van:
Entree inclusief controle aanwezigheid desinfectant
Wachtruimte inclusief wachtkamermeubilair
Behandelkamers
Trainingsruimte
Toiletruimte voor personeel
Alle deurkrukken
Desinfectie / schoonmaak met desinfectant voorafgaande de start en na afloop van
iedere behandeling van:
Behandelbank
Bureau
Kraan en fonteintje
Deurkruk
Behandelbanken worden gebruikt zonder gebruik te maken van hoeslakens / dekjes
Handdoeken na gebruik direct te wisselen voor schone handdoeken

Let's make it better,
Together.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
In iedere behandelruimte zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen beschikbaar voor de
fysiotherapeuten.
PBM worden eventueel ingezet als hier indicatie voor bestaat, op verzoek van de patiënt of
als de fysiotherapeut het als wenselijk beoordeeld.
Mondmasker
Witte jas
Handschoenen
Veiligheidsbril
Ten aanzien van gebruik, hergebruik, schoonmaak en afvoer van gebruikte materialen wordt
de LCI richtlijn COVID-19 gevolgd (zie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19).
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Let's make it better,
Together.

Let's make it better,
Together.

www.fysiocuraplaza.nl
info@fysiocuraplaza.nl
088-3270000
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Bijlage 1
FCP Triageformulier - Medewerkers
Coronavirus Beleid
FCP Medewerkers
(versie 23-03-2022)

Negatief (zelf)testresultaat
- U mag werken indien u alleen milde klachten heeft (zonder koorts).
- Voorafgaande uw werkzaamheden doet u een (zelf)sneltest (nooit ouder dan 24 uur)
- Houd u extra goed aan de algemene hygiënemaatregelen.
Positief (zelf)testresultaat

Heeft u symptomen passend bij een mogelijke Covid-19
besmetting zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, reuk- of smaakverlies en/of koorts
(≥38,0 C)?

Ja

- U dient thuis te blijven en in isolatie te gaan
- Praktijk agenda regelen i.o.m. MT*
- Ziekmeldingsprocedure wordt in gang gezet
- U mag uit isolatie en uw werk hervatten als u 24 uur klachtenvrij** bent en het minimaal 5 dagen geleden is dat u klachten kreeg passend bij
Corona.

Actiepunten medewerker:
- Doe zo spoedig mogelijk een (zelf)test

Huisgenoten volgen de adviezen van de rijkoverheid via: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

(* Acties voortkomend uit het regelen van de praktijkagenda vindt primair plaats door de medewerker zelf.
Het overnemen van de praktjkagenda door een collega is de eerste voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is het wenselijk om de patiënten zoveel mogelijk te verplaatsen naar
beschikbare collega's.
Alleen als laatste oplossing kunnen patiënten worden afgebeld met opgaaf van reden.)
(** Klachtenvrij betekent geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma
herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten. Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een
virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.)

Nee

- Zo spoedig mogelijk MT informeren
- Praktijkagenda regelen i.o.m. MT*
- Alternatieve (thuis)werkzaamheden afstemmen met MT
Actiepunten medewerker:

JA
DOE DE QUARANTAINECHECK
VAN DE RIJKSOVERHEID

(* Acties voortkomend uit het regelen van de praktijkagenda vindt primair plaats door de medewerker zelf.
Het overnemen van de praktjkagenda door een collega is de eerste voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is het wenselijk om de patiënten zoveel mogelijk te verplaatsen naar
beschikbare collega's. Alleen als laatste oplossing kunnen patiënten worden afgebeld met opgaaf van reden.Met de medewerker worden afspraken gemaakt over mogelijke
inhaalmomenten van gemiste werktijd.)

> Ga naar quarantainecheck.rijksoverheid.nl en beantwoord
de vragen over uw situatie.
> Volg de stappen met betrekking tot testen en
thuisquarantaine

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met symptomen van
verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, reuk- of
smaakverlies
EN
Koorts (≥38,0 C) of benauwdheid?

Ja
IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Nee

- U mag werken na een negatieve (snel)test op dag 1 en dag 5
- Houd uw gezondheid extra goed in de gaten
- Houd u extra goed aan de algemene hygiënemaatregelen.

Nee

- Zo spoedig mogelijk MT informeren
- Praktijkagenda regelen i.o.m. MT*
- Alternatieve (thuis)werkzaamheden afstemmen met MT
Actiepunten medewerker:

JA
DOE DE QUARANTAINECHECK
VAN DE RIJKSOVERHEID

(* Acties voortkomend uit het regelen van de praktijkagenda vindt primair plaats door de medewerker zelf.
Het overnemen van de praktjkagenda door een collega is de eerste voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is het wenselijk om de patiënten zoveel mogelijk te verplaatsen naar
beschikbare collega's. Alleen als laatste oplossing kunnen patiënten worden afgebeld met opgaaf van reden.Met de medewerker worden afspraken gemaakt over mogelijke
inhaalmomenten van gemiste werktijd.)

> Ga naar quarantainecheck.rijksoverheid.nl en beantwoord
de vragen over uw situatie.
> Volg de stappen met betrekking tot testen en
thuisquarantaine

Heeft u huisgenoten/gezinsleden die positief getest zijn op
Covid-19?

Ja
IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Nee

- U mag werken na een negatieve (snel)test op dag 1 en dag 5
- Houd uw gezondheid extra goed in de gaten
- Houd u extra goed aan de algemene hygiënemaatregelen.

Nee

- Zo spoedig mogelijk MT informeren
- Praktijkagenda regelen i.o.m. MT*
- Alternatieve (thuis)werkzaamheden afstemmen met MT

Bent u recent* in aanraking geweest met iemand met een
bevestigde Covid-19 besmetting, waarbij u:
- Langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van deze
persoon geweest bent zonder gebruik van PBM?
- Minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van deze
persoon geweest bent maar met hoog risico (bijv. hoesten in
het gezicht, zoenen , etc.), al-dan-niet met gebruik PBM?

Actiepunten medewerker:

JA
DOE DE QUARANTAINECHECK
VAN DE RIJKSOVERHEID

(* Acties voortkomend uit het regelen van de praktijkagenda vindt primair plaats door de medewerker zelf.
Het overnemen van de praktjkagenda door een collega is de eerste voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is het wenselijk om de patiënten zoveel mogelijk te verplaatsen naar
beschikbare collega's. Alleen als laatste oplossing kunnen patiënten worden afgebeld met opgaaf van reden.Met de medewerker worden afspraken gemaakt over mogelijke
inhaalmomenten van gemiste werktijd.)

> Ga naar quarantainecheck.rijksoverheid.nl en beantwoord
de vragen over uw situatie.
> Volg de stappen met betrekking tot testen en
thuisquarantaine

Deze situatie kan gesignaleerd worden door de medewerker
zelf, danwel vanuit bron- en contactonderzoek van de GGD.

Ja

Let's make it better,
Together.

(* Onder recent wordt verstaan: De besmettelijke periode begint 2
dagen voor de start van de klachten en eindigt als de patiënt 24 uur
klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen.
Bij asymptomatische infecties wordt tot 2 dagen voor de test
teruggekeken naar contacten.)

IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Nee

- U mag werken na een negatieve (snel)test op dag 1 en dag 5
- Houd uw gezondheid extra goed in de gaten
- Houd u extra goed aan de algemene hygiënemaatregelen.

Nee
- Zo spoedig mogelijk MT informeren
- Praktijkagenda regelen i.o.m. MT*
- Afspraak maken via GGD voor Covid-19 test
- Alternatieve werkzaamheden afstemmen met MT
Actiepunten medewerker:

JA

DOE DE QUARANTAINE REISCHECK
VAN DE RIJKSOVERHEID

(* Acties voortkomend uit het regelen van de praktijkagenda vindt primair plaats door de medewerker zelf.
Het overnemen van de praktjkagenda door een collega is de eerste voorkeur. Als dit niet mogelijk is, is het wenselijk om de patiënten zoveel mogelijk te verplaatsen naar
beschikbare collega's.
Alleen als laatste oplossing kunnen patiënten worden afgebeld met opgaaf van reden.)

> Ga naar reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl en beantwoord
de vragen over uw situatie.
> Volg de stappen met betrekking tot testen en
thuisquarantaine

Bent u op reis geweest in het buitenland en was er op het
moment van terugkeer in Nederland sprake van "Code oranje"
of "Code rood" voor het desbetreffende land?

Was "code oranje" of "code rood" reeds van kracht op de dag van vertrek en de medewerker heeft toch het betreffende land bezocht, zullen eventuele
kosten en omzetverlies als gevolg van thuisquarantaine op de medewerker worden verhaald.

Ja
IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Nee

- U mag werken na een negatieve (snel)test op dag 1 en dag 5
- Houd uw gezondheid extra goed in de gaten
- Houd u extra goed aan de algemene hygiënemaatregelen.

Nee
U kunt uw werkzaamheden uitvoeren.
(Werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met het FCP Corona Beleid)

Let's make it better,
Together
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Bijlage 2
FCP Triageformulier - Patiënten

Coronavirus Beleid
FCP Triageformulier - Patiënten
(versie 23-03-2022)

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

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

Uw behandeling vraagt specialistische zorg.
Ja

Nee

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

Ja

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
op locatie Fysio Cura Plaza

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen
mogen wij u alleen ontvangen op
onze praktijklocaties met een negatief (zelf)testresultaat

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
"Aan Huis"

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat

(niet ouder dan 24 uur)

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
Op locatie sportvereniging / topsportprogramma

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat

Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen
Op locatie Fysio Cura Plaza

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat

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

Toegestaan met overleg van negatief (zelf)testresultaat

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

(Niet ouder dan 24 uur)

(Niet ouder dan 24 uur)

(Niet ouder dan 24 uur)

(Niet ouder dan 24 uur)

(Niet ouder dan 24 uur)

Nee

Heeft u een huisgenoot met corona?

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen
mogen wij u niet ontvangen op
onze praktijklocaties.

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

Heeft u een huisgenoot met klachten die passen bij
corona?

Ja

Wij vragen u dringend om onze
praktijklocaties niet te bezoeken.

TOEGESTAAN

Ja

IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?

Bent u in nauw contact geweest met iemand
met 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 een huisgenoot heeft of nauw contact bent van iemand die
(mogelijk) corona heeft.

> 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

Nee

Vanwege geldende veiligheidsmaatregelen
mogen wij u niet ontvangen op
onze praktijklocaties.

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

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

Ja

Wij vragen u dringend om onze
praktijklocaties niet te bezoeken.

NIET TOEGESTAAN
> Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
> Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen
> Sportmedisch Onderzoek & Sportmedische consulten

TOEGESTAAN

Ja

IS THUISQUARANTAINE GEADVISEERD NA HET
DOORLOPEN VAN DE QUARANTAINECHECK?
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

> 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

Nee

Bent u verder gezond en voelt u zich
momenteel gezond?

Ja

Er bestaat slechts een
minimaal besmettingsgevaar.

Let's make it better,
Together.

Nee

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

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
op locatie Fysio Cura Plaza

Toegestaan

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
"Aan Huis"

Toegestaan

Fysiotherapeutisch Onderzoek, behandeling en revalidatie
Op locatie sportvereniging / topsportprogramma

Toegestaan

Deelname Beweegprogramma's & Abonnementen
Op locatie Fysio Cura Plaza

Toegestaan

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

Toegestaan

`

Let's make it better,
Together
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Bijlage 3

Let's make it better,
Together.

FCP Handenwasprotocol
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