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Nieuwsbrief  22 april 2020 

Het coronavirus raast door ons land en Nederland komt tot stilstand. We blijven zoveel 

mogelijk binnen of houden 1,5 meter afstand. Ook als zorgverleners moeten we de kans op 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk verkleinen. Het is nodig om het verlenen van de 

zorg, zoals we gewend zijn, aan te passen. De best passende zorg in deze situatie verschilt per 

hulpvraag en per zorgverlener. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. In deze nieuwsbrief willen 

de zorgverleners gevestigd in Gezondheidscentrum ’t Reinhart uitleggen hoe zij nu de zorg 

verlenen en voor welke klachten u bij hen terecht kan.  

 

Algemene maatregelen in Gezondheidscentrum ’t Reinhart 

Ons gezondheidscentrum is ‘schoon’. Dit houdt in dat mensen met (lichte) 

verkoudheid of griepklachten niet binnen mogen komen. 

Als u naar het gezondheidscentrum toe komt, kom dan zoveel mogelijk 

alleen. Een tolk of begeleider is toegestaan.  

Alle zorgverleners werken volgens de veiligheidsmaatregelen gesteld volgens RIVM. 
 

Inzamelactie voor Ziekenhuis Rijnstate  
 

Voor de Eerste Hulp en de isolatie 

afdeling in Ziekenhuis Rijnstate zamelen 

wij veiligheids- en vuurwerkbrillen in. 

Deze worden door het personeel 

gebruikt ter bescherming tegen het 

coronavirus.  

Heeft u een bril liggen en wilt u deze 

afstaan om het medisch personeel te 

helpen? Bij de ingang van ons 

gezondheidscentrum staat een doos, 

waarin u de brillen kunt achterlaten. 

Graag per stuk 

in een zakje 

verpakken. Wij 

zorgen voor de 

aflevering bij 

Rijnstate 

 Oproep  
 

Heeft u klachten, blijf er niet te lang mee lopen. 

Neem tijdig contact op met uw zorgverlener om 

te overleggen. In een vroeg stadium kunnen de 

meeste klachten met redelijk simpele tips en 

adviezen verminderen.  Deze tips en adviezen 

kunnen telefonisch of per videoconsult gegeven 

worden.  

  

Zorg per praktijk 
 

Op de volgende pagina’s leggen de zorgverleners 

per praktijk uit hoe zij zorg verlenen. Twijfelt u na 

het lezen van de informatie, neem dan gerust 

contact op om te overleggen. 

 

Bij veranderingen van de overheidsmaatregelen wordt mogelijk ook de verlening van zorg 
aangepast. Wij doen ons best u hierover zo actueel  mogelijk te informeren. 
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Laboratorium Informatie Lijn 
088-0057777 

Aangepaste bloedafname vanwege coronavirus 
  
Moet u van uw huisarts, verloskundige of andere zorgverlener bloed laten prikken? Lees 
voordat uw onze prikpost bezoekt hier de actuele informatie. 
  
Of toets in de zoekbalk van internet: https://www.zekerweten.nl/locaties/ 

 

0316-284520 
info@dermaflow.nl 
www.dermaflow.nl 

Dayenne Zweers van DermaFlow Huid- en Oedeemtherapie begeleidt 
mensen met klachten door lymfoedeem, littekens en acne zoveel 
mogelijk telefonisch of per videoconsult met verrassend positieve 
resultaten. Indien medisch noodzakelijk wordt op de praktijk 
behandeld.  
Behandelingen als elektrische epilatie en verwijderen van wratjes en bloedvaatjes kunnen 
momenteel  niet uitgevoerd worden.  
Bel of mail gerust met vragen of voor overleg. Ook het ophalen van producten blijft mogelijk. 

 

0316-441044 
info@ergotherapievaltenti.nl 
www.ergotherapievalenti.nl 

Ergotherapie Valenti behandelt door, ook in coronatijden, en doen zoveel mogelijk 
telefonisch of via videobellen. Echter behandelen wij indien nodig, ook aan huis of in onze 
praktijk. Onze handtherapeut behandelt standaard met handschoenen aan en heeft een 
speciaal plexiglas scherm met een opening erin waar de handen onderdoor geschoven 
kunnen worden. U kunt ons gewoon bellen of mailen voor een afspraak of telefonisch 
advies.  

https://www.zekerweten.nl/locaties/
mailto:info@dermaflow.nl
http://www.dermaflow.nl/
mailto:info@ergotherapievaltenti.nl
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0316-745645 
info@pmirembrandt.nl 
www.pmirembrandt.nl 

PMI Rembrandt werkt sinds kort met E-consulten, of te wel videobellen. 
Dit houdt in dat wij u niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen zien op 
bijvoorbeeld een smartphone, laptop of tablet. U ziet en hoort uw 
therapeut ook. Tijdens dit consult kunnen wij u toch nog helpen met 
eventuele klachten. Denk hier bij aan kracht-, mobiliserende- of 
ontspanningsoefeningen, tips voor in je dagelijkse handelen en meer. 

 

026-3708050 
info@arnhem-zuid.nl 
www.arnhem-zuid.nl 

Ook in deze voor veel mensen lastige tijd proberen de psychologen van 
Psychologenpraktijk Duiven en Arnhem Zuid er voor een ieder te zijn. Door 
middel van beeldbellen of telefonische consulten bieden wij zorg op afstand. 
Alle voorkomende problematiek kan op deze wijze behandeld worden, zelfs 
emdr is mogelijk. Op korte termijn zullen we ook weer vanaf locatie werken; 
onze werkplekken zullen worden afgeschermd en alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen. We zijn er graag voor u! 

 

026-3273852 
06-20429001 

info@dietiste.eu 
www.dietiste.eu 

Momenteel vinden alle afspraken met Rianne Mulder diëtiste telefonisch plaats. Een groot 
deel van mijn werkzaamheden is het coachen, wat in deze periode prima telefonisch gaat. 
Daarnaast begeleid ik veel kwetsbare ouderen die het fijn vinden dat zij even telefonisch 
contact hebben. Het wegen kan men zelf of eventueel samen met de thuiszorg. Bij 
begeleiding van intoleranties en/of allergieën wordt de informatie verstrekt en vervolgens 
doorgenomen.  

mailto:info@pmirembrandt.nl
http://www.pmirembrandt.nl/
mailto:info@arnhem-zuid.nl
mailto:info@dietiste.eu
http://www.dietiste.eu/
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06-38410389 
info@logopedietalent.nl 
www.logopedietalent.nl 

De logopedisten van Logopedie Talent behandelen hun cliënten 
momenteel via videoconsulten. Het cliëntaanbod is zeer divers. Zowel 
volwassenen, kinderen als baby’s kunnen in deze tijd gewoon bij ons 
terecht. We behandelen cliënten met; taal –en articulatieproblemen, 
stemklachten, afwijkend mondgedrag en slissen, niet aangeboren 
hersenletsel (NAH) zoals dysartrie, afasie en dysfagie en zelfs de 
Prelogopedie cliënten kunnen geholpen worden tijdens een videoconsult. Cliënten zijn 
positief! Het is fijn dat we de zorg op deze manier kunnen continueren. 

 

0316-844644  
info@praktijkdooijeweerd.nl 
www.praktijkdooijeweerd.nl 

Praktijk  Dooijeweerd en online behandelen. Het zijn voor ons allemaal hele 
gekke tijden. In eens is de wereld heel klein geworden. Met ons team doen 
we er alles aan om de zorg door te laten gaan en er voor al onze cliënten te 
zijn. Middels online-modules, telefoneren en ook videobellen, bijv. met 
Therapieland. Zo zijn we er nog steeds! 

 

0316-266637 
info@podotherapieserree.nl 
www.podotherapieserree.nl 

Als podotherapie praktijk nemen wij maatregelen in verband met het 
coronavirus. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar zijn ons ook 
bewust van onze zorgplicht. Afspraken die (medisch) noodzakelijk zijn laten 
wij doorgaan. Wij letten op goede handhygiëne en/of desinfectie. De 
spreekkamers zijn schoon, we gebruiken mondkapjes en handschoenen 
maar ook zijn de collega's fit! Wij behandelen de bezoekers 1 op 1 en we 
maken gebruik van plexiglas afscherming (zie foto). Wilt u een afspraak 
maken overleg dan gerust met onze secretaresse.  

mailto:info@logopedietalent.nl
mailto:info@praktijkdooijeweerd.nl
http://www.praktijkdooijeweerd.nl/
mailto:info@podotherapieserree.nl
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06-28551345 
info@therapiemeijer.nl 
www.therapiemeijer.nl 

Op dit moment is de praktijk gesloten voor therapie. In uiterste noodgevallen kan er 
therapie gegeven worden. Dit uitsluitend op advies van een arts en/of huisarts. U moet 
hierbij denken aan ernstige klachten aan het bewegingsapparaat waardoor u niet instaat 
bent om uw algemene dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Ook therapie na een 
operatie behoort nog tot de mogelijkheden. 
Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u mij altijd bellen en/of mailen. Tijdens het 
telefoongesprek kunnen we overleggen om een videoconsult in te plannen. 

 

0575-514997 
info@schmidtmedica.nl 
www.schmidtmedica.nl 

Schmidt Medica elastische kousen, compressietherapie en braces meten in deze tijd 
uitsluitend medisch noodzakelijk  en op afspraak aan. 
We proberen zoveel mogelijk onze klanten thuis te bezoeken met de nodige 
voorzorgsmaatregelen. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar bovenstaand telefoonnummer. 

 Tevens gevestigd in  
Gezondheidscentrum ’t Reinhart: 
 
Huisartsenpraktijk Jongmans en Mulling 
STMG 
Vitamee 
GGNet Bas 
Optimum Clinics 
Oudfitt Vitaalcoach 

 

Alle zorgverleners van Gezondheidscentrum ’t Reinhart wensen u een goede gezondheid toe! 

 

mailto:info@therapiemeijer.nl
http://www.therapiemeijer.nl/
mailto:info@schmidtmedica.nl
http://www.schmidtmedica.nl/

