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Protocol infectiepreventie COVID-19
Omdat het coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels
opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Deze spelregels vormen het protocol van mijn praktijk
gedurende COVID-19. Je wordt geacht dit protocol te lezen en de regels te respecteren.
Indeling Protocol:
1 – Triage.
2 - Regels rondom een afspraak maken.
3 - Regels in de praktijkruimte.

Wat als ik als behandelaar ziek wordt?
Uiteraard ontvang ik als behandelaar geen cliënten als ik of een van mijn huisgenoten symptomen
heeft van corona. Ik zal dan mijn werkzaamheden staken tot 14 dagen na de laatste dag van de
symptomen. Onze afspraak zal dan verzet worden naar een latere datum.

1 - Telefonische Triage vragenlijst cliënt
Deze Triage vragenlijst vindt plaats voor het maken van een afspraak om te kijken of ik veilig kan
behandelen en zelfs voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te controleren of er iets
veranderd is. Deze Triage vragenlijst gaat via telefonisch of mail contact.
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Heb je nu corona?
Heb je nu huisgenoten met corona?
Heb je nu een of meer van de volgende verschijnselen:
a. hoesten, kuchen of niezen
b. koorts (38⁰C of hoger, voor ouderen: 37.5⁰C of hoger1 )
c. kortademigheid
d. ouderen: verwardheid
4
Heb je huisgenoten met een of meer van deze verschijnselen?
Indien een van deze vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, kan het consult niet doorgaan.

2 - Regels rondom een afspraak maken
•

•

•
•

Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of
behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te controleren
of er iets is veranderd;
Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of
griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht onze afspraak te annuleren of contact met me op te
nemen om dit te bespreken.
Tot nader order worden deze annuleringen je, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening
gebracht;
Voel je je angstig om te komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk. Momenteel
onderzoek ik of ik videoconsult ga inzetten. Beide vormen van consulten worden conform de
eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in je totaal aantal
vergoedingen.
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3 - Regels in de praktijkruimte
Regels waar we ons aan houden voor jou en mijn gezondheid. Neem je even de tijd om deze te lezen!
1.
2.
3.
4.
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8.
9.
10.
11.
12.

We geven elkaar geen hand;
Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken;
Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
Je spullen (telefoon, sleutels etc.) stop je weg in je jaszak of tas;
Kom op tijd en zoveel mogelijk alleen naar mijn praktijk;
De sessie vindt plaats op 1,5 meter afstand;
Nies of hoest in een eigen meegenomen papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in de
prullenbak. Heb je geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
Betalingen vinden gedurende deze tijd plaats via een betaalverzoek of je krijgt een rekening mee;
Na iedere afspraak in mijn praktijk worden contactpunten zoals deurklinken en armleuningen van
stoelen schoongemaakt;
Vervolgafspraak ontvang je direct of digitaal.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet
raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit
risico

