VEILIG NAAR DE KINESITHERAPEUT
KINESITHERAPEUTISCHE ZORG GEWAARBORGD OP VEILIGE MANIER VOOR DE
PATIËNT VANAF 4 MEI
ZAVENTEM, 4 mei 2020 – Vanaf vandaag kunnen alle patiënten opnieuw een afspraak maken bij de
kinesitherapeut. AXXON wil iedereen op het hart drukken dat dit op een veilige en hygiënische manier
gebeurt.
De Nationale Veiligheidsraad maakte op 24 april de procedure voor de afbouw van lockdown-light in
het kader van COVID-19 bekend. Kinesitherapie is als medisch beroep opgenomen in fase 1a. Dit
betekent dat vanaf 4 mei ook niet-dringende, ambulante zorg verstrekt kan worden.
AXXON heeft in samenwerking met de Federale Raad voor de Kinesitherapie een procedure
ontwikkeld om patiënten in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen. Deze procedure is
eind vorige week gedeeld met alle kinesitherapeuten en is beschikbaar op onze website.
De hoofdlijnen hiervan zijn gebaseerd op elementen zoals o.a. social distancing, strikte veiligheids- en
hygiënemaatregelen. Het is onmogelijk om voor alle verschillende situaties een aanbeveling te
definiëren. Het is aan de kinesitherapeut om te oordelen bij welke behandeling de patiënt in de
gegeven omstandigheden het meeste baat heeft. In onderling overleg en met wederzijds respect
kunnen er vervolgens tussen kinesitherapeut en patiënt hieromtrent de nodige afspraken worden
gemaakt.
AXXON wil alle patiënten geruststellen: de kinesitherapeuten doen het nodige om de patiënten in
veilige en hygiënische omstandigheden te behandelen. Door de gehanteerde werkwijze zal een
bezoek aan de kinesitherapeut echter niet meer hetzelfde zijn als voorheen.
De triage gebeurt telefonisch bij het maken van een afspraak. Deze is gebaseerd op de pathologie van
de patiënt alsook zijn leeftijd; dit om risicogroepen duidelijk van elkaar te kunnen scheiden. Er wordt
ook voldoende aandacht geschonken aan o.a. het ontsmetten van de praktijk en de behandelruimtes.
Kinesitherapeuten die de veiligheid van zichzelf of de patiënt nog niet kunnen waarborgen, of die zich
niet op hun gemak voelen om onmiddellijk meer patiënten te behandelen, kunnen beslissen om nog
even te wachten met deze uitbreiding. Het staat hen vrij om de doorstart nog even uit te stellen tot
ze er honderd procent klaar voor zijn.
AXXON geeft in deze de voorkeur aan een veilige doorstart voor alle ambulante zorg om een
nieuwe verhoogde uitbraak van COVID-19 te vermijden.

