Maatregelen coronavirus – Praktijk Rodenrijs tot einde lockdown
beperkt open.
Geüpdatet nieuwsbericht naar aanleiding van de lockdown van 12 januari 2021.
Praktijk Rodenrijs is zeer beperkt open maar wel online bereikbaar. Misschien kunnen we je adviezen
geven.
Wij vinden het heel jammer dat we jullie op dit moment niet kunnen en mogen behandelen. De
overheid ons ziet niet als een medisch contactberoep, maar ons zet in de groep van de kappers en de
sekswerkers. Daarom zijn wij genoodzaakt de praktijk te sluiten. Er werd gesuggereerd dat
acupunctuur ‘niet-wetenschappelijk’ zou zijn. Dit is nogal shockerend voor ons als hoogopgeleide
medische beroepsbeoefenaars daar de meeste acupuncturisten tevens BIG-geregistreerd
fysiotherapeut of arts zijn, die jaarlijks op alle fronten bijscholen om hun vakkennis bij te houden en
te vergroten. Zoals u vast weet ben ik daarnaast gepromoveerd op juist dit gebied.
Wel een behandeling nodig?
Tijdens deze lockdown is acupunctuur dus in principe niet toegestaan maar mag wel gedaan worden
met een ‘verwijzing voor acupunctuur’ van de huisarts/specialist (dus op medische indicatie) als
behandeling medisch noodzakelijk is. Vraag is: wat is medisch noodzakelijk?
Mochten uw klachten toenemen, onhoudbaar of anderszins een reden zijn voor behandeling, vraag
dan aan de huisarts/specialist een verwijzing zodat er toch behandeld kan worden. Vanaf 8 februari
gaat de praktijk dan voor u weer open.
Het gaat aan me zeer aan t hart dat we jullie niet mogen en kunnen behandelen de komende weken.
De zorg en continuïteit kunnen bieden die veel mensen nu juist hard nodig hebben. En die jullie van
mij gewend zijn.
Ik hoop dat we later weer met goede energie en frisse moed onze deuren mogen openen. Het vak
uitoefenen wat ikzelf al vanaf 1988 met nog even veel liefde en plezier doe.
E-consulten:
Bel gerust om de mogelijkheden voor een E-consult te bespreken. Ook op afstand kunnen we veel
voor je betekenen. Coachen, kruiden/ supplementen en leefstijladviezen en acupressuur punten
doornemen en laten zien. Na de eerste lockdown weten we dat veel mensen hier steun aan hebben
gehad.
Kortom: Mensen verdienen het beste van twee werelden als het op hun gezondheidszorg aankomt.
Dat kan, door in de zorgopties de beste zorg te combineren vanuit het perspectief van zowel
Westerse als complementaire geneeskunde.
In deze lastige tijd ga ik toch mooie lichtpuntjes proberen te zien. Zo heb ik een YouTubekanaal
Praktijk Rodenrijs geopend en probeer ik een nieuwe site te bouwen om de informatie sneller bij
jullie te krijgen. Hoop dat het iedereen af en toe lukt om er toch iets van te maken.
Mocht dat niet helemaal lukken of heb je vragen, bel gerust.
Hartelijke groet, Ineke van den Berg
Hopelijk tot gauw in de praktijk.

