COVID19 richtlijn vrijgevestigde praktijk
‘De anderhalve meter praktijk’. (18 mei 2020).
Inleiding
In psychotherapiepraktijken kunnen we meestal 1,5 meter afstand kunnen houden tot onze
cliënten. Soms kan dat niet bijvoorbeeld bij psychotherapie gecombineerd met lichaamswerk.
Dan bestaat onze behandeling uit huid op huid contact.
Nu is door de overheid gesteld dat om op enig moment de praktijk weer te openen er een
zogenaamd protocol moet zijn waarin is vastgelegd hoe de praktijk veilig kan zijn voor client en
de professional zelf. Dit protocol geeft de praktijkhouder instructie hoe hij/zij dit kan doen en
volgt de algemeen geldende regels van het RIVM en het ministerie van VWS.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
1. Instellingen en vrijgevestigden hebben de afgelopen tijd keuzes gemaakt tussen face-toface behandelen of via alternatieven zoals beeldbellen. De richtlijn zet voorop dat de keuze
voor de behandelvorm altijd het resultaat van “shared decisionmaking” is. Nu men tracht de
reguliere zorg weer op gang te brengen, stelt deze derde versie van de richtlijn dat facefaceto-face behandeling kan plaatsvinden, met inachtneming van de RIVMRIVM-richtlijnen en mits
instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen.
Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, medecliënten of de (persoonlijke situatie
van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling
vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.
2. De richtlijn is verruimd voor groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen zoals de
opname vervangende dagbehandeling, ernstig getraumatiseerde patiënten, kwetsbare
kinderen en voor patiëntengroepen die onvoldoende kunnen profiteren van digitale
behandeling of beeldbellen. De richtlijn geeft aan dat deze groepsbehandelingen weer
kunnen worden opgestart. Voorwaarden zijn wel dat de groep niet groter is dan de ruimte
toelaat bij minimaal 1,5 meter afstand onderling, en dat deelnemers geen
ziekteverschijnselen hebben.
3. Bij de richtlijnen voor face to face contact is onder het punt de patiënt komt alleen op de

poli/afspraak toegevoegd dat de patiënt zo nodig met een naastbetrokkene komt.
4. Wijziging in de paragraaf De wachtruimte en de spreekkamer: toegevoegd is de tekst: Bied

patiënten de mogelijkheid om de handen te wassen voorafgaand aan de behandeling. Als
dat niet mogelijk is: zorg voor desinfecterende handgel in de wachtruimte.
5. Blijf samen met de cliënt de gezondheidstoestand proactief monitoren en volg deze
algemene richtlijnen:
•

Aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);

•
•
•

20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten,
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.

•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

•

Gebruik papieren zakdoekje om je neus te snuiten en gooi deze weg in een afgesloten
prullenbak. Was daarna je handen.

•

Voorkom contact tussen je handen en je gezicht.

•

geen handen schudden;

•

1,5 meter (2 armlengtes) afstand houden;
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•

Geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft;

•

De patiënt komt alleen op de poli/afspraak,
poli/afspraak, of zo nodig met een naastbetrokkene.

Groepsbehandelingen
Groepsbehandelingen worden voor zover dat niet digitaal is te organiseren, uitgesteld tot nader
order. Groepsbehandelingen voor de opname vervangende dagbehandeling, ernstig
getraumatiseerde patiënten, kwetsbare kinderen en voor patiëntengroepen die onvoldoende
kunnen profiteren van digitale behandeling of beeldbellen, kunnen worden gegeven of weer
worden opgestart. Onder de voorwaarde dat hier in groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan
de ruimte toelaat, met behoud van de Coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de
deelnemers onderling en behandelaars.
Aanvullende voorwaarde is dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben, voorafgaand aan de
groepsbijeenkomst kan dit worden getest.
Ter overweging zijn:
•

De mogelijkheid tot wassen van handen en/of gebruik van aanwezige handalcohol;

•

Gescheiden inin- en uitgang bij meerdere groepen;

•

Koffieautomaten zijn uitgeschakeld of worden door één persoon bediend en extra
gereinigd na gebruik;

•

In geval van gebruik liften één persoon per keer.

Richtlijn

Toepassing en tips

Algemeen

Communiceer dit protocol naar bestaande en nieuwe cliënten
bijvoorbeeld als je de afspraak bevestigd, via je website, sociale media
en door dit op te hangen bij de ingang van de praktijk. Op deze wijze
kan ook de client zich voorbereiden en kennis nemen van de
voorwaarden voor behandeling.
Neem hierbij in acht dat er drie te onderscheiden therapiesituaties
kunnen bestaan met ook te onderscheiden veiligheidsinzet, te weten:
a. Therapie in de praktijk zonder huidcontact (psychotherapie)
b. Therapie met huid op huidcontact (psychotherapie met
lichaamswerk)
c. Therapie op afstand (bijv. speltherapie)

hygiëne praktijk

-

Maak dagelijks of meerdere malen per dag deurklinken,
kraanknoppen e.d. schoon met desinfectiemiddel.

-

Zorg voor adequate schoonmaak van deuren, banken en
oppervlakken waar de patiënt en jij mee in contact zijn geweest.
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-

Toepassing en tips

Psychotherapie en individuele coaching
Communicatie met de

-

cliënten

Maak de cliënten duidelijk dat zij niet naar de praktijk komen als ze
hoesten, niezen of koorts hebben. Laat ze telefonische in dat geval
de afspraak afzeggen of verzetten. Laat deze cliënten pas een
nieuwe afspraak maken minimaal 14 dagen na de laatste
ziekteverschijnselen.

-

Ook voor cliënten die met zieke (corona gerelateerde klachten)
personen in aanraking zijn geweest geldt dat de afspraak tenminste
14 dagen wordt uitgesteld. Mochten zij zelf klachten ontwikkelen,
dan pas weer een afspraak door de cliënt laten maken 14 dagen na
de laatste ziekteverschijnselen.

-

Ook als er gezinsleden ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen
of koorts hebben, de cliënt telefonisch de afspraak laten verzetten.
Als er binnen het gezin iemand is met een kwetsbare gezondheid of
momenteel een behandeling ondergaat in het ziekenhuis, wees dan
extra voorzichtig. Als het mogelijk is verzet dan de afspraak naar
een later tijdstip.
Laat de cliënt alleen naar de praktijk komen.
Geef ook aan dat als jezelf ziek bent, je niet werkt en de praktijk
dan 14 dagen dicht doet.

-

Ingeval van een behandeling met huid op huid contact laat dan
cliënten een eigen hoeslaken en 2 handdoeken meenemen naar de
praktijk.

Ontvangst en planning

-

Groet elkaar zonder handen te schudden

cliënten

-

Zorg voor extra tijd tussen de behandelingen, zodat je geen
cliënten in de wachtruimte hebt wachten, terwijl er nog een cliënt
door de wachtruimte naar buiten moet.

-

Werk exact op tijd zodat patiënten elkaar niet treffen

-

In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld
door een partner of begeleider. Uitzondering kan gemaakt worden
voor bijvoorbeeld kinderen of taalproblemen. Indien toch
noodzakelijk: hanteer dan de 1,5 meter afstand

-

Vraag patiënten van te voren om maximaal 5 minuten voor de
afspraak binnen te komen.

Wachtkamer en andere

-

openbare ruimte

cetera.
-

Stel de koffiemachine buiten gebruik

-

Stel tissues, desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak beschikbaar

-

Maak de gebruikte oppervlakten regelmatig schoon

-

Zorg dat de looprichting wordt aangegeven.

-
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Zorg voor een lege wachtkamer zonder tijdschriften speelgoed et

Richtlijn

-

Toepassing en tips

Balie

-

Plaats een brievenbakje op de balie voor verwijzingen en
verklaringen

-

Plaats een scherm voor de balie

-

Zet strepen voor de balie die 1,5 meter aangeven

-

Plaats een bord bij de ingang met daarop de werkwijze.

Psychotherapie met lichaamswerk
Hygiëne patiënt
Handhygiëne

-

Was en droog voor iedere behandeling/training de handen met zeep
en droog de handen af met een papieren tissue die in een gesloten
prullenbak wordt gedeponeerd.

materiaal

-

Gebruik eventueel desinfectiemiddel

omkleden

-

Vraag patiënten om zich zoveel mogelijk thuis om te kleden en te
douchen

Behandelkamer

Materialen

-

Laat patiënten zelf linnengoed meebrengen

-

Bij herhaalconsulten, gebruik thuisoefenmateriaal van de patiënt

-

Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de apparaten

-

Zorg ervoor dat apparaten links en rechts vrij zijn

-

Geef de looprichtingen tussen de apparaten aan

De stoel van patiënt staat 1,5 meter bij het bureau vandaan, mogelijk
aangegeven door tape op de vloer
Hoeslakens en handdoeken zijn verwijderd uit de behandelkamer .
Toilet/kleedruimte

-

Sluit de kleedkamer af en laat patiënten omgekleed binnenkomen

-

Gebruik het toilet zo min mogelijk

-

Plaats een open, of met de voet te bedienen, afvalbak met zak

-

Zorg voor desinfectiemiddel zodat de kraan direct kan worden
ontsmet

-

Open de deuren van de kleedruimte, om ook zo contactmomenten
mogelijk te maken

Hygiëne therapeut

-

Was en droog na iedere behandeling/training je handen met zeep
en droog je handen met een papieren tissue die je daarna in een

Handhygiëne

gesloten prullenbak deponeert.
-

Gebruik eventueel desinfectiemiddel.

-

Zorg voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM),
volgens de richtlijn van het RIVM. (Mondmasker).

Materiaal

-

Zet PBM niet meer in dan nodig, maar niet minder dan noodzakelijk
volg hierbij de richtlijn van het RIVM.

Kleding
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-

Gebruik en verwerk PBM volgens de richtlijnen.

-

Draag professionele kleding.

-

Trek iedere dag schone kleren aan.

Richtlijn

Toepassing en tips

Ambulant werk
Behandeling in een

Indien mogelijk worden huisbezoeken vervangen door beeldbellen of

thuissituatie

uitgesteld.
Soms is het gezamenlijk maken van een wandeling, waarbij de 1,5
meter afstand wordt bewaard, een goed alternatief voor een gesprek
binnenshuis.
Wanneer huisbezoek wel noodzakelijk is dan gelden de algemene
richtlijnen:
•

Aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);

•

Geen handen schudden;

•

1,5 meter afstand houden;

•

In principe geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of
koorts

Wanneer de patiënt wel symptomen heeft als koorts, hoesten of
kortademigheid en toch een huisbezoek noodzakelijk is dan geldt de
volgende richtlijn:
• Wanneer het bezoek korter is dan 15 minuten en de hulpverlener
kan op 1,5 meter afstand blijven, dan wordt de patiënt verzocht
gedurende het bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen.
• Wanneer het bezoek langer duurt dan draagt de hulpverlener schort,
spatbril, mondkapje (minimaal een chirurgisch mond-neus masker
of indien aanwezig mag er altijd een FFP1 masker gebruikt worden)
en handschoenen.
• Dit geldt ook, ongeacht de duur van het bezoek, wanneer de
hulpverlener niet buiten de 1,5 meter afstand kan blijven vanwege
de aard van de activiteiten of de omstandigheden (patiënt is moeilijk
instrueerbaar, ruimte is erg klein, toedienen van depotmedicatie
etc.)
-

Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de
patiënt, niemand in de ruimte aanwezig zijn. Indien noodzakelijk
hanteer de 1,5 meter afstand

-

Wanneer het bezoek korter is dan 15 minuten en de hulpverlener
kan op 1,5 meter afstand blijven, dan wordt de patiënt verzocht
gedurende het bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen.

-

Wanneer het bezoek langer dan 15 minuten duurt dan draagt de
hulpverlener schort, spatbril, mondkapje (minimaal een chirurgisch
mond-neus masker of indien aanwezig mag er altijd een FFP1
masker gebruikt worden) en handschoenen.

-

Dit geldt ook, ongeacht de duur van het bezoek, wanneer de
hulpverlener niet buiten de 1,5 meter afstand kan blijven vanwege
de aard van de activiteiten of de omstandigheden (patiënt is
moeilijk instrueerbaar, ruimte is erg klein, toedienen van
depotmedicatie etc.)
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Toepassing en tips

Beroepsgeheim

Indien er sprake is van een vermoeden dat een patiënt/cliënt is besmet
met het coronavirus is het van belang om dit met de patiënt/cliënt te
bespreken en, indien nodig, hem of haar (in geval van ambulante
behandeling) te vragen contact op te nemen met de huisarts.

Al deze criteria moeten van

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn/haar beroepsgeheim

toepassing zijn voordat het

mag, moet en kan doorbreken.

medisch beroepsgeheim
doorbroken mag worden.

De bestaande wetgeving biedt mogelijkheden om de zwijgplicht te

Dit betekent dat COVIDCOVID-19

doorbreken:

besmettingsgevaar, nadat

a. Als er toestemming van de patiënt is

bovenstaande inspanningen

De ggz-professional mag zijn zwijgplicht doorbreken wanneer hij

zijn verricht, voldoende

toestemming heeft van de patiënt om belangrijke informatie door te

reden is om het

geven aan derden en dit in overeenstemming is met het goed

beroepsgeheim te

hulpverlenerschap.

doorbreken.

Voor het informeren of contacteren van de huisarts is een dergelijk
geval is dan ook in principe toestemming van de patiënt nodig.
b. Als er een meldplicht is
De melding zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 Wpg is een wettelijk
voorschrift waarop het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Op
grond van artikel 22 lid 1 de Wpg moet een arts voor groep A
(waaronder COVID-19 valt) onverwijld een melding maken bij de GGD.
c. Als er sprake van een conflict van plichten is
Wanneer de patiënt weigert contact op te nemen of de ernst van de
situatie niet erkent kunt u als professional in gewetensnood verkeren.
De ggz-professional kan zijn/haar zwijgplicht dan doorbreken als
informatie verstrekken de enige oplossing lijkt om gevaar af te wenden.
De essentie van een conflict van plichten is dat de ggz-professional
dient te zwijgen op grond van de geheimhoudingsplicht, maar dat
hij/zij zich tegelijkertijd (moreel) verplicht kan voelen derden
informatie te verschaffen om gevaar af te wenden.
De volgende criteria moeten worden afgewogen:
•

Bij het niet-doorbreken van het beroepsgeheim ontstaat naar alle
waarschijnlijkheid ernstige schade voor de patiënt of een ander;

•

Er is geen andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om
het te verwachten gevaar af te wenden;

•

Het is vrijwel zeker dat door de doorbreking van het beroepsgeheim
schade aan de patiënt of anderen kan worden voorkomen of
beperkt;

•

De ggz-professional verkeert in gewetensnood door het handhaven
van zijn zwijgplicht;

•

De ggz-professional heeft alles in het werk gesteld om
toestemming van de patiënt te krijgen om informatie te delen met
derden.
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Bijlage 1 specifieke aandachtspunten voor de vrijgevestigde vaktherapeuten
Danstherapie:
De cliënt danst zoveel mogelijk op sokken.
Indien het nodig is om op blote voeten te werken dan worden de handen gewassen voor het uittrekken
van de sokken.
Geluidsapparatuur wordt alleen door de therapeut zelf gebruikt. Wordt dit door meerdere therapeuten
gebruikt, dan wordt het tussendoor, daar waar het aangeraakt, gereinigd.
Sluit eventuele kleedkamers af, de cliënt komt omgekleed naar de praktijk.

Muziektherapie:
Voorafgaand aan het gebruik van muziekinstrumenten nogmaals handen wassen

Dramatherapie:
Alle materialen die niet te reinigen zijn, verwijderen uit de therapie ruimte.
Alle te reinigen materialen direct na gebruik apart houden.
Eventueel per cliënt een tas maken met materialen specifiek voor de cliënt, deze ook reinigen na de sessie.
Mits de cliënt het zelf in de tas terug kan stoppen, dan kan er ook gekozen worden voor materiaal zoals klei.

Psychomotorische (kinder) therapie:
Cliënten hebben gymschoenen of antislipsokken mee.
Werk zo veel mogelijk met oefeningen waar bij cliënt niet met handen materiaal hoeft aan te raken.
Ruim alle losse materialen zoveel mogelijk op of stop ze weg achter een afgesloten deur.
Sluit eventuele kleedkamers af, de cliënt komt omgekleed naar de praktijk.
Indien het weer en locatie het toe laat is naar buiten gaan een optie.

Beeldende therapie:
Voorafgaand aan het beeldend werken nogmaals handen wassen
Restmateriaal weggooien
Eventueel materiaal 48 uur laten liggen alvorens het weer te gebruiken of cliënt eigen materiaal geven in
een afgesloten box.
Werkstukken worden in een gepersonaliseerde map of krat bewaard of mee naar huis gegeven.

Speltherapie:
Voorafgaand aan het spelen wassen beiden hun handen.
Bij jonge kinderen let de therapeut op of cliënt zijn handen wast volgens de richtlijnen
Alle materialen die niet te reinigen zijn, verwijderen uit de therapie ruimte.
Of client heeft toegang tot in een afgesloten bak met eigen (sensopathische) materialen.
N.B. Voor het werken met kinderen 4-12 jaar kunnen de richtlijnen voor het (speciaal) onderwijs gevolgd worden.
Deze stellen dat leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat ontsmet te worden.

Pagina 7 van 8

Bron:

GGZ standaarden.nl
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding
Het is de derde versie van de richtlijn GGZ en Corona (publicatiedatum 21 apri 2020). Voor een belangrijk deel volgt
deze richtlijn de algemene Coronarichtlijn van het RIVM. Omdat de GGZ met haar verschillende behandel- en
begeleidingsvormen en haar specifieke, diverse doelgroep vraagt om nadere uitwerking is deze richtlijn opgesteld.
Deze richtlijn geldt voor de GGZ instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Ze richt zich op de
extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale GGZ. Voor GGZ binnen het ziekenhuis
gelden de kaders voor testbeleid persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals in de algemene ziekenhuizen. Voor de
patiënten van de vrijgevestigde praktijken geldt het testbeleid "buiten het ziekenhuis” zoals vastgelegd in de LCIrichtlijn van het RIVM.

COVID19 Zo kunnen wij dat doen met dit protocol in het CAM veld
Jos Becker Hoff: FLICZ
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