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Praktijkprotocol COVID 19 dd 6 November 2021 

 
 
 
De regering versterkt de coronamaatregelen voor o.a. de contactenberoepen. 
Uiteraard blijft het noodzakelijk dat we zorgvuldig zijn en onze 
verantwoordelijkheid nemen om de kans op besmetting tot een minimum te 
beperken.  
 
 
Expliciet zijn deze volgende voorwaarden genoemd;  
 

• dat het werk zoveel mogelijk op een anderhalve meter afstand wordt 
georganiseerd, 
 

• dat ik op afspraak werk en  
 

• dat ik vooraf bespreek met de cliënt of een bezoek een risico oplevert 
(door middel van een vragenlijst) . 

 
Beschermende middelen: 
Mondkapjes zijn verplicht in de praktijk. Bij binnenkomst in het gebouw, vraag 
ik u een mondkapje te dragen i.v.m. de andere bezoekers. 
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De afspraak: 
De afspraken worden zo gepland dat er minimaal een half uur tussen zit. Dit is zodat 
u niet tegelijk in de wachtkamer of gang aanwezig bent en zodat ik de ruimte kan 
ventileren en schoonmaken. Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de 
deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min 
mogelijk aan in de praktijk 
Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan 
uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen 
Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg 
in uw tas of jaszak.  
Fijn wanneer u een eigen handdoek meeneemt. Zo niet dan gebruik ik zoals altijd 
schone handdoeken bij elke behandeling.  
 
De praktijk:  
Ik was telkens voor en na de behandeling mijn handen en vraag u hetzelfde te doen. 
Ik geef geen hand. 
Ik zal de deur voor u opendoen bij binnenkomst en vertrek. 
Uiteraard vraag ik u te hoesten/ niezen in de elleboog en eventuele zakdoekjes 
meteen weg te gooien. De prullenbak wordt dagelijks geleegd. Na niezen of hoesten 
handen wassen met zeep of desinfectiegel 
In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter 
afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Kom op tijd, maar 
niet te vroeg 
 
De behandeling: 
Tijdens de behandeling wordt zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand regel 
gehouden. Dit betekent dat de nadruk zal liggen op gesprekken en oefeningen. Indien 
nodig en in wederzijdse afstemming, kan er wel aan de bank behandeld worden. 
Normaalgesproken kan ik u iets te drinken aanbieden. Helaas is dat nu niet mogelijk. 
U mag uiteraard wel zelf iets te drinken meenemen. 
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Vragenlijst: 
 

- Heeft u Corona? 
 
 

- Heeft u huisgenoten met Corona? 
 
 

- Bent u in thuisisolatie? 
 
 

- Heeft u of een van uw huisgenoten, één of meer van de volgende klachten? (U 
heeft korter dan een week klachten. U herkent de klachten niet van 
hooikoorts.) 

o verkoudheid 
o keelpijn 
o hoesten (met of zonder slijm), niezen of kuchen 
o onbekende hoofdpijn 
o opeens moe 
o onbekende buikklachten 

 
 

- Heeft u koorts (38 graden of hoger)? 
 
 

- Eén of meer van deze dingen kloppen voor mij: 
o Ik adem moeilijk als ik rustig zit of lig. 
o Ik ben uitgeput na een lichte inspanning (bijvoorbeeld lopen naar de 

wc). 
o Ik voel me steeds zieker. 
o Ik adem steeds moeilijker. 
o Ik voelde me eerst beter, maar nu weer veel zieker of heel moe. 
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- Eén of meer van deze dingen kloppen voor mij: 

o Ik ben ouder dan 70. 
o Mijn afweer is minder goed, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of 

medicijnen die de afweer remmen. 
o Ik heb een ernstige ziekte waarvoor ik bij de specialist kom. 

Bijvoorbeeld ernstige diabetes, hartziekte of longziekte. 
o Ik heb een nierziekte waarvoor dialyse nodig is. 
o Ik heb zeer veel overgewicht (ook bij kinderen). 

 
 

- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? 
 
 
Indien u aan één van de vragen voldoet, wil ik u vragen de afspraak te annuleren. 
Hiervoor worden uiteraard geen kosten gerekend. 
Indien ik zelf symptomen heb, zal ik ook de afspraken annuleren 
Helaas betekent dit dat tevens cliënten boven de 70 jaar en cliënten met 
onderliggende ziekten (‘COVID-19 kwetsbare’ cliënten) nog niet kunnen worden 
behandeld. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met mij opnemen. 
 
 
 
 
Disclaimer : 
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan 
dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de 
afspraak gaat u akkoord met dit risico. 


