
 

De PCSA is niet verantwoordelijk voor (financiële) schade voortvloeiende uit de verspreiding van 
en besmetting met het Coronavirus. De kosten van geannuleerde en verplaatste modules en 
nascholingen, voortvloeiende uit de opgestelde richtlijnen en de door de overheid gestelde 
plichten en adviezen, kunnen niet worden verhaald op de PCSA. 
 

 
Richtlijnen CORONAVIRUS  
Voor studenten tijdens modules 
 
Meld je af van deelname aan een module en 
Behandel geen medestudenten  
indien er bij jou of medestudent sprake is van;  
• verkoudheidsklachten  
• hoesten en niezen, anders dan normaal  
• kortademig/benauwd zijn, anders dan normaal 
• verhoging/koorts  
• verdenking op of diagnose van besmetting met het Coronavirus 
• bezoek de afgelopen 14 dagen van risicogebieden 
• de afgelopen 14 dagen contact met een of meer personen die aangetoond besmet zijn met het 
Coronavirus 
  
En overleg met school bij 
• kwetsbare gezondheid 
• leeftijd boven de 65 jaar 
  
Hygiëne tijdens modules 
• geef elkaar geen hand  
• was regelmatig je handen  
• nies en hoest in de ellenboogholte  
• draag zorg voor een goede basishygiëne  
• was voor en na elke behandeling goed de handen  
• tijdens de behandeling niet aan je eigen gezicht, mond, neus en/of ogen zitten of de handen 
eerst wassen/desinfecteren  
• houd extra goed in de gaten dat je niet in elkaars gezicht ademt tijdens de behandeling. Bij 
praten: houd je gezicht afgewend! 
• heb je een behandeling gegeven, was/desinfecteer de handen voordat je  enige andere 
handeling verricht  
• maak jouw telefoonscherm en je lestafel tussendoor af en toe schoon met een warm doekje 
met zeep/afwasmiddel erop 
• gebruik hoofddoekjes op de behandeltafel en leg aan het eind van de dag een schone neer 
• draag geen ring(en), armband(en), horloge of andere sieraden om de 
vingers/handen/polsen/armen tijdens een behandeling  
• houdt jouw nagels kort  
• voor meer hygiëne richtlijnen binnen de praktijk raadpleeg de website van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap NHG; www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-
huisartsen-en-verloskundigenpraktijk  
 
NB: Houd de website van het RIVM, Rijksoverheid en de persconferenties van het Ministerie over het 
Coronavirus in de gaten en handel naar hun adviezen.  
 


