Beste cliënten, thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers en overige
zorgaanbieders,
Graag informeren wij jullie via deze nieuwsbrief over onze maatregelen en beperkingen
i.v.m. COVID-19 en het coronavirus.
Zoals jullie weten houdt Movetek Compressiezorg zich al jaren bezig met het aanmeten van
therapeutische elastische kousen en andere compressiematerialen in onze regio.
Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM gaan onze behandelingen beperkt
en gecontroleerd door.
Als zorgmedewerker vallen wij onder de "cruciale beroepen", zoals gedefinieerd door de
Rijksoverheid. De door ons geleverde medische hulpmiddelen vallen onder de noodzakelijke
zorg.
Wij zijn van mening dat therapeutische elastische kousen verlichting geven voor zowel de
client/patiënt als voor de thuis- cq mantelzorgmedewerkers. Deze hulpmiddelen zijn
prettiger in het dragen dan conventionele zwachtels. Daarnaast zorgen het aan- en
uittrekken van elastische kousen voor minder werkbelasting (dan bij conventioneel
zwachtelen) voor thuiszorgmedewerkers.

We willen iedereen erop wijzen dat men, ook in deze hectische
periode, nog steeds telefonisch contact met ons kan opnemen,
wanneer behoefte bestaat aan compressiematerialen, die nodig zijn
om de gevolgen van een niet goed werkend veneus en/of lymfatisch
systeem op te vangen.
Welke maatregelen nemen wij op onze locatie aan de
Rozendaalselaan in Velp?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij verzoeken de cliënt alleen in de spreekkamer te komen
Men dient in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
Vóór en na de behandeling in de spreekkamer dient men de handen te ontsmetten
Wij geven momenteel géén handen
Wij dragen tijdens onze behandelingen handschoenen
Na elke behandeling wordt de werkplek grondig ontsmet
Elke twee uur worden de deurklinken in onze praktijkruimte ontsmet
Wij controleren onszelf dagelijks op klachten en meten minimaal 3x per dag onze
temperatuur middels een voorhoofdthermometer

Welke maatregelen nemen wij bij huisbezoeken?
•
•
•
•
•

Wij hebben het liefst alleen contact met de cliënt. Indien dat niet mogelijk is
proberen wij zoveel mogelijk afstand van derden te houden (minimaal 1,5 meter)
Vóór en na de behandeling ontsmetten wij onze handen
Wij geven momenteel géén handen
Wij dragen tijdens de huisbezoeken handschoenen en een mondmasker
Wij controleren onszelf dagelijks op klachten en meten minimaal 3x per dag onze
temperatuur middels een voorhoofdthermometer

Wat zijn de beperkingen?
Wij behandelen niet als de cliënt één van de volgende verschijnselen heeft:
• (neus)verkoudheid
• hoesten, kuchen en/of niezen
• keelpijn
• verhoging of koorts (meer dan 38 graden)
• kortademigheid
• Verlies van smaak- en/of reukvermogen
• hoofdpijn
• branderige ogen
• moeheid
• zich ziek voelen
• diarree
Moet hierdoor een afspraak geannuleerd worden? Doe dit dan bijtijds en altijd telefonisch
op ons nummer 06-589 699 38.
Voor het maken van afspraken gaan wij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en
melding inzake bovengenoemde klachten, zodat wij kunnen werken in een veilige en
gezonde omgeving. Samen komen we verder!
Wij wensen jullie veel sterkte en gezondheid toe in deze bizarre tijd.
Met vriendelijke groet,
Movetek Compressiezorg
Nanne van Cuijk
Arnold Liethof
06-589 699 38

