Update 6 mei 2020

Vanaf woensdag 6 mei kunnen wij de sportmedische zorg gefaseerd weer opschalen.
Dit betekent helaas niet dat wij weer volledig open kunnen en iedereen de zorg kunnen bieden die u
voor de COVID-19 uitbraak van ons gewend was.
Fysiotherapie:
Het fysiotherapeutisch team zal bepalen wat voor u van toepassing is, hoe vaak u per week
behandeld dient te worden en of er nog extra aanvullende oefeningen gedaan moeten worden in onze
praktijk. Indien u onder behandeling wilt komen, kunt u een aanmeldformulier invullen via de site en
deze mailen naar fysio@knvb.nl Wij zullen uw verzoek bespreken in het fysio-team en nemen contact
met u op. Voor fysiotherapie blijven video- en telefonische consulten ook een onderdeel van ons
behandelaanbod.
Sportgeneeskunde:
 Blessureconsulten/consulten sport gerelateerde hersenschudding: indien u een
verwijzing heeft van uw huisarts voor een consult bij de sportarts kunt u tussen 09.00-17.00
uur telefonisch contact met ons opnemen (0343-499285). Onze medewerkers zullen dan een
afspraak met u inplannen.
 Preventief sportmedisch onderzoek: neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling
(0343-499285).
Graag willen wij u attenderen op de afspraken die gelden binnen het VMC, want samen met u kunnen
we een veilige en goede behandeling realiseren:









U komt niet naar het VMC bij klachten van:
o neusverkoudheid
o loopneus
o hoesten
o niezen
o verhoging of koorts (temperatuur > 37,5°C)
o benauwdheid
o smaak- en/of ruikverlies
o diarree
U komt niet naar het VMC indien u een huisgenoot/partner heeft met een bewezen of
verdachte COVID-19.
Bij binnenkomst moet u de handen desinfecteren bij de receptie, dit ook bij gebruik van de
koffieautomaat en gebruik van fitnesapparatuur.
U mag geen extra bezoek meenemen tenzij u minderjarig of minder valide bent.
Bij binnenkomst zal de receptioniste u vragen of u last heeft van bovenstaande verschijnselen
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de douches. U komt in sportkleding naar het VMC
en kleedt zich thuis weer om.
De uitgang van het VMC is verplaatst beneden (hiervoor was dit een nooduitgang naar het
kunstgrasveld).

Bij vragen kunt u contact opnemen met de praktijk 0343-499285 (09.00-17.00 uur) of per email
smc@knvb.nl
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontvangen.
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