
Coronavirus update 25-03-2020 

Als prak7jk volgen wij het actuele RIVM beleid - www.rivm.nl - en de adviezen van de 
beroepsvereniging ten aanzien van het verlenen van zorg in deze coronavirus 7jd.  

U kunt daarom een afspraak bij ons maken voor een intake en behandeling via 
videobellen. U bent van harte welkom! 

Bestaande afspraken gaan door volgens planning en worden omgezet in een behandeling 
“op afstand”.  

Bij klachten als astma, COPD, hyperven8la8e en andere spanning gerelateerde klachten als 
burn-out en overspannenheid is een videoconsult een prima alterna8ef voor een 
behandeling in de prak8jk. U kunt thuis in uw eigen omgeving een gesprek voeren en 
oefeningen doen. Het is even wennen en aanpassen maar een videoconsult biedt de 
gelegenheid om in deze onzekere en onrus8ge 8jd toch begeleiding te kunnen krijgen en te 
werken aan de stress of ademproblemen waar u last van heeE. 

Gezien de situa8e rondom het coronavirus, de richtlijnen van het RIVM, adviezen van de 
beroepsvereniging en de maatregelen van de overheid kunnen er op dit moment 
geen afspraken meer gemaakt worden in de prak8jk tot nader order. Er is wel de 
mogelijkheid een afspraak te plannen waarbij u thuis kunt blijven en er gebruik gemaakt 
wordt van videobellen. Hiervoor heeE u (bij voorkeur) een tablet of laptop nodig met camera 
en microfoon. Mocht u die niet tot uw beschikking hebben, kan het ook via uw mobiele 
telefoon. De videoconsulten worden vergoed zoals een normale behandeling in de prak8jk. 

Nadere uitleg video bellen: we werken in de prak8jk met CLICKDOC VIDEOCONSULT. 
Deze tool is speciaal voor de zorg ontwikkeld en werkt heel eenvoudig. U hoeE er namelijk 
niets voor te downloaden om er gebruik van te maken. De tool werkt in uw browser Google 
Chrome of Safari (Apple) en niet in Internet Explorer. U dient hiervoor een account aan te 
maken om u te registreren. Het is een veilige manier van communiceren waarbij de privacy is 
gewaarborgd. Ik zal vooraf aan de afspraak samen met u de stappen doorlopen zodat u 
voorbereid het consult kan starten.  

 

http://www.rivm.nl

