
Beste patiënten van Fysio Bruggeman 

Een afspraak op de praktijk is met ingang van 4 mei weer mogelijk! 

We hebben eindelijk groen licht gekregen om onze behandelmogelijkheden weer uit te 
breiden. We zijn blij om jullie weer te mogen verwelkomen in de praktijk. 
Wanneer je een afspraak hebt in onze praktijk vragen wij je om de adviezen omtrent de 
voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM en het KNGF op te volgen. 

Indien je de volgende klachten hebt: loopneus, verkoudheid, hoesten, niezen, koorts 
vanaf 38 graden kunnen we je helaas niet behandelen in de praktijk. We kunnen dan 
wel een telefonisch- of videoconsult inplannen. 

* Kom indien mogelijk alléén naar je afspraak.

* Mocht er iemand in de wachtkamer zijn, houdt dan 1,5 meter afstand.
In de wachtkamer is duidelijk aangeven waar U kunt gaan zitten. De wachtruimte
wordt regelmatig ontsmet en is voorlopig ontdaan van tijdschriften en
kinderspeelgoed. Neem eventueel een eigen tijdschrift mee.

* Direct bij de ingang van de praktijk vragen wij je je handen te ontsmetten bij de
daar aanwezige alcoholdispenser.

* Probeer toegang tot het toilet te vermijden. Indien je toch moet: meldt het ons
even.

* De koffie/thee automaat is momenteel buiten werking.

* Neem zo nodig 1 of 2 handdoeken mee voor je behandeling.

* In de oefenruimte goed zorgen voor 1,5 meter afstand. We hebben de
oefenapparatuur ook zo ingericht en de planning daarop aangepast. Reinig de
gebruikte apparatuur met het aanwezige desinfectiemiddel.
Indien je gaat trainen: kom in de outfit waarin je gaat trainen.

Wil je een afspraak of heb je een vraag: 

* Brigitte Oldeman 0610878919 
* Hans Leusenkamp 0653265065
* Inge Vreeman 0627110616 
* Maaike Nijhof 0653265065 
* Danielle Eekleder 0610333413
* Jan Bruggeman 0651664344 
* Johann Douwenga 0651806894
* Ellis Kuipers
* Marian Reith
* Ruben Hilberink
* Bert Bruggeman

0629376309 
0612661447 
0639535242 
0622606707 
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