
 
Richtlijnen CORONAVIRUS 

 
  



Het Coronavirus houdt de wereld behoorlijk in zijn greep. Momenteel zitten wij hierdoor in een zeer 
uitzonderlijke situatie waarbij van iedereen in Nederland een grote zorgvuldigheid wordt gevraagd.  

Als bestuur houden wij de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en waar 
nodig anticiperen wij hierop en actualiseren deze richtlijnen. 

Wij willen jou vragen om wanneer je iets wilt weten over het Coronavirus hiervoor de onderstaande 
websites te raadplegen: 

 RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19   
 Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
 GGD in jouw eigen regio 

Ook kun je bellen met het RIVM op een speciaal hiervoor opengesteld telefoonnummer: 0800-1351 

Heb je inhoudelijke praktijkgerichte vragen over het coronavirus en kom je daarmee bij 
bovengenoemde instanties niet verder, neem dan contact met ons op.  
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Behandel géén cliënten die; 

 verkoudheidsklachten hebben 
 hoesten en niezen, anders dan wat ze gewend zijn 
 kortademig/benauwd zijn, anders dan ze gewend zijn 
 verhoging/koorts hebben 
 worden verdacht op besmetting met het Coronavirus of waarbij dit is aangetoond 
 de afgelopen 14 dagen in risicogebieden zijn geweest 
 de afgelopen 14 dagen in contact zijn geweest met een of meer personen die besmet zijn 

met het Coronavirus 

Behandel zonder noodzaak géén cliënten die; 

 om gezondheidsredenen kwetsbaar zijn 
 op leeftijd zijn, personen boven de 65 jaar lopen meer risico 

Het maken van een afspraak 

Wanneer een (nieuwe) cliënt contact opneemt voor het maken van een afspraak, vraag altijd naar de 
mogelijke aanwezigheid van bovengenoemde punten.  

Geef bij het maken van een afspraak duidelijk aan dat wanneer de cliënt met een van 
bovengenoemde punten te maken krijgt en dit vóór aanvang van de behandeling nog actueel is, de 
afspraak geannuleerd dient te worden. 

  



Behandel géén cliënten wanneer jij zelf; 

 verkouden bent 
 hoest en niest, anders dan normaal 
 kortademig of benauwd bent, anders dan normaal 
 verhoging/koorts hebt 
 verdacht wordt van besmetting met het Coronavirus 
 aangetoond besmet bent met het Coronavirus 
 de afgelopen 14 dagen in een risicogebied bent geweest 
 de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met een of meer personen die besmet zijn 

met het Coronavirus 

Behandeltechnieken 

Tot nadere berichtgeving worden er geen behandeltechnieken in de mond toegepast. 

Hygiëne  

 geef elkaar geen hand 
 was regelmatig je handen 
 nies en hoest in de elleboog 
 draag zorg voor een goede basis hygiëne 
 ventileer goed jouw behandelkamer en wachtruimte 
 was/desinfecteer direct na en voor elke behandeling goed de handen 
 droog de handen af met papier of een handdoek en gebruik deze eenmalig 
 raak tijdens de behandeling niet jouw eigen gezicht, mond, neus en/of ogen aan. Is dit 

noodzakelijk was/desinfecteer dan eerst jouw handen.  
 heb je tijdens de behandeling jouw eigen gezicht, mond, neus en/of ogen aangeraakt, 

was/desinfecteer eerst jouw handen voordat je de behandeling voortzet. 
 maak jouw toetsenbord en computermuis regelmatig schoon, zeker in de praktijk 
 reinig/desinfecteer regelmatig contactvlakken zoals deurknoppen, werkbladen, telefoon en 

overige welke jij zelf maar ook cliënten kunnen aanraken 
 verschoon en reinig met regelmaat de behandeltafel en hulpmiddelen welke worden 

gebruikt tijdens de behandeling  
 draag geen ring(en), armband(en), horloge of andere sieraden om de 

vingers/handen/polsen/armen tijdens een behandeling 
 houd jouw nagels kort 
 voor meer hygiëne richtlijnen binnen jouw praktijk raadpleeg de website van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap NHG; www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-
de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk   

Algemeen 
Geef opvolging op datgene wat de Overheid opdraagt en neem naast het toepassen van deze 
richtlijnen jouw eigen verantwoordelijkheid.  

  



Wij adviseren jou om; 

 naar eigen inzicht te bepalen of een behandeling noodzakelijk en nog verantwoord is 
 cliënten die je behandeld ten minste één dag voor de behandeling middels een bericht op de 

hoogte te stellen om de behandeling te annuleren wanneer zij te maken hebben met de 
punten zoals die in het begin van dit document zijn benoemd onder “Behandel geen cliënten 
die;” 

 de website van het RIVM, Rijksoverheid en de persconferenties van de Overheid over het 
Coronavirus te blijven volgen en hier naar te handelen 

 extra zorg te dragen voor de hygiëne in jouw praktijk en privésituatie 
 de cliënten een eigen badlaken/hoeslaken mee te laten nemen 
 jouw annuleringsbeleid aan te passen 
 geen contante betalingen te laten plaatsvinden. Betalingen bij voorkeur per pin, factuur of 

bijvoorbeeld Tikkie 
 voldoende tussenruimte tussen de behandelingen in te plannen zodat opvolgende cliënten 

elkaar niet treffen of zo kort mogelijk  
 voldoende ruimte te maken, ten minste 1,5 meter, tussen de zitmogelijkheden in jouw 

wachtkamer  
 fysieke sociale activiteiten te beperken 

Praktische tips 

 blijf gepast contact onderhouden met je cliënten 
 laat de cliënten waarvan de behandeling is geannuleerd weten wanneer je weer gaat starten 

en maak als het mogelijk is gelijk een nieuwe afspraak 

 

De ontwikkelingen betreffende het Coronavirus zijn continu in beweging. Wij doen wat binnen onze 
mogelijkheden ligt om dit document zo actueel mogelijk te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De NCSV is niet verantwoordelijk voor (financiële) schade voortvloeiende uit de verspreiding van en besmetting 
met het Coronavirus. De kosten van geannuleerde en niet uitgevoerde behandelingen, voortvloeiende uit de 
opgestelde richtlijnen en de door de Overheid gestelde plichten en adviezen, kunnen niet worden verhaald op 
de NCSV.  


