Maatregelen praktijk veiligheid coronavirus
Het coronavirus is nog steeds actief. Voor de veiligheid van de cliënt en van mijzelf, blijf ik de richtlijnen
volgen van de RBCZ, de koepel van de beroepsorganisatie LVPW, waarbij ik als therapeut ben aangesloten.
In aansluiting op eerdere berichtgeving van mijn praktijk vraag ik je deze te lezen en te respecteren.
Afzeggen van afspraken met en door cliënten
Primair volg ik de aanwijzingen van het RIVM en ik adviseer cliënten hetzelfde te doen.
Ik benadruk dat ik geen enkel risico neem met de gezondheid van de cliënt en met mijn eigen gezondheid. Dit
betekent dat afspraken geen doorgang vinden als de cliënt of therapeut, of iemand in zijn/haar directe
omgeving griepachtige klachten heeft, of tot een verhoogde risicogroep behoort zoals b.v. hart, long of
diabetespatiënten. Ik zal dus zelf ook afspraken afzeggen als ik of mensen in mijn directe omgeving deze
verschijnselen hebben.
Ik vraag je hiervoor thuis de volgende vragen voorafgaand met je afspraak met mij te beantwoorden. Voor ik
de daadwerkelijke afspraak start, check ik of er iets is veranderd.
1. Heb je nu Corona? Ja / Nee
2. Heb je huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Ben je in thuisisolatie? Ja / Nee

Indien je een van de bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoordt dan kan je niet behandelen, wel kan ik je
indien noodzakelijk een behandeling op afstand (telefonisch of videobellen) geven.
6. Heb je een griepprik gehad? Ja / Nee
7. Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien je een van de bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoordt dan is behandeling eventueel mogelijk na
verder onderzoek en risico-inschatting door mij al behandelaar en in samenspraak met jou als cliënt.
Hygiënemaatregelen in de praktijk
Ik neem de voorgeschreven richtlijnen hygiënemaatregelen van het RIVM in acht in mijn praktijk.
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden





Voorafgaand aan je binnenkomst in mijn praktijkruimte vraag ik je je handen te wassen in de
toiletruimte of keukenruimte op de gang.
Bij het begroeten en het afscheid nemen tijdens het consult geef ik je geen hand.
Daarnaast hanteer ik in mijn praktijk de voorgeschreven richtlijn van anderhalve meter afstand tot de
cliënt en ik heb dat zelf uitgebreid naar twee meter afstand tijdens het consult.
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken en armleuningen van de stoelen
schoongemaakt.

