
 

 

 

 

1/4/2020 

Beste mensen 

Na de toelichting van minister Rutte op 31 maart 2020 werd duidelijk dat voor alle contact beroepen een sluiting 

geldt t/m dinsdag 28 april 2020. 

Ook fysiotherapie valt hieronder. 

In overleg tussen onze beroepsgroep en het RIVM en het ministerie van volksgezondheid zijn hierop richtlijnen 

opgesteld om patiënten zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn en mogelijke gezondheidsschade zoveel 

mogelijk te beperken:  

‐ Zoveel mogelijk werken op afstand: contact via beeldbellen, telefoon of  app voor overleg, instructie en 

advies. 
 

‐ Bij fysieke behandelingen in de praktijk: 1,5 meter afstand aanhouden en extra hygiëne maatregelen. 
 

Op onze praktijk aan de  Kotmansweg 6B te Hengelo  is Hans Leusenkamp van 10‐12 uur aanwezig.  

U kunt hem dan bellen voor nader overleg en advies. Tel 074‐2427828. 

Ook kunt U met uw fysio appen/mailen voor overleg: 

Inge     0627110616    I.vreeman@fysiobruggeman.nl 

Brigitte   0610878919    B.oldeman@fysiobruggeman.nl 

Maaike   0653265065    M.nijhof@fysiobruggeman.nl 

Hans    0653265065    H.leusenkamp@fysiobruggeman.nl 

Danielle  0610333413    D.eekelder@fysiobruggeman.nl 

Jan    0651664344    J.bruggeman@fysiobruggeman.nl 

Bert    0622606707    B.bruggeman@step.nl 

Ellis    0229376309    E.kuipers@fysiobruggeman.nl 

Johan    0622606707    J.douwenga@fysiobruggeman.nl 

Ruben    0639535242    Ruben.hilberink@live.nl 

Marian    0622606707    M.reith@fysiobruggeman.nl 

Alle lopende behandelingen worden uitgesteld t/m 28 april. Tenzij anders in overleg wordt gepland.  

In de week voor 28 april komt de regering met duidelijkheid over mogelijke heropening fysiotherapie praktijken.  

Je krijgt dan bericht van je fysiotherapeut met betrekking tot een vervolgafspraak.  

Zie ook https://www.fysiobruggeman.nl 

Sterkte namens collega’s Team Fysio Bruggeman 

Maaike, Inge, Brigitte, Hans, Danielle, Jan, Bert, Johan, Marian, Ruben, Ellis 
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Update Corana virus, 25 maart 2020

Beste patiënten Fysio Bruggeman, Hengelo

Per 23-03-2020 is de praktijk voor alle niet-spoedeisende behandelingen in ieder geval gesloten t/m 
zondag 05 april 2020 en mogelijk langer.

Iedere dag zijn wij van 10-12 uur aanwezig op de Kotmansweg 6B voor telefonische vragen of advies.  
Tel 074-2427828

Indien noodzakelijk kunnen wij uw klachten, na telefonische beoordeling, mogelijk nader op de praktijk 
bezien en U dan persoonlijk adviseren en begeleiden. We houden dan uiteraard de Corona maatregelen 
van onder meer 1,5 meter afstand aan. 

Verder kunt U zo nodig bellen of appen met Uw fysiotherapeut:

• Brigitte Oldeman     06-10878919
• Hans Leusenkamp    06-53265065
• Inge Vreeman     06-27110616
• Maaike Nijhof     06-53265065
• Jan Bruggeman     06-51664344
• Bert Bruggeman     06-22606707
• Danielle Eekelder     06-10333413

Patiënten Fysio Bruggeman, Enschede

• Johan Douwenga    06-22606707
• Ellis Kuipers     06-29376309
• Ruben Hilberink     06-39535242
• Marian Reith     06-22606707
• Jan Bruggeman     06-51664344
• Danielle Eekelder     06-10333413

Zie ook: www.fysiobruggeman.nl voor meer Corona info.

Sterkte, 

Fysiotherapeuten Fysio Bruggeman:

Maaike, Inge, Brigitte, Hans, Danielle Jan, Bert, Johan, Marian, Ellis, Ruben
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Hengelo, Enschede, d.d. 24-03-2020

Update Corona virus:

Beste Cliënten van Fysio Bruggeman,

Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van op
23-03-2020 zijn de maatregelen rondom het corona virus verder aangescherpt.
Zoals gemeld heeft deze aanscherping nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook 
de fysiotherapie valt. Vanavond is bekend geworden dat toegankelijkheid van de fysiotherapie verder is 
beperkt.

Concreet betekent dit het volgende:

• Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische 
consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te bege-
leiden in de komende periode. 

• In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of 
specialist. Hiervoor dient er bepaald te worden dat begeleiding in de praktijk noodzakelijk is door de 
arts/specialist. 
 
Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inacht-
neming van de 1.5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal wel de voorkeur uitgaan naar begeleiding 
op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult.

•  
Heeft u symptomen van de corona dan kunnen wij op dit moment niet hands on behandelen (direct 
patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan onmogelijk vergaande veiligheidseisen. 
We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels beeldbellen/telefonische consult.

Wij dragen met deze door de overheid genomen maatregelen uiteraard graag bij aan het onder controle 
krijgen van dit virus.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020 en mogelijk nog langer.

Vanaf morgen zullen wij met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen 
om de verdere begeleidingsmogelijkheden te bespreken.

Wij gaan met ons team ons uiterste best voor u doen om u in deze moeilijke tijd op een passende manier 
te begeleiden op afstand.

We houden contact.

Team Fysio Bruggeman


