Zorgsector: inrichten behandelingsruimte
Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor patiënten organiseren in de behandelingsruimte?

•
•

Plaatsen van plexiglas schermen: plaats een scherm op plekken waar het lastiger is om 1,5 meter afstand
te houden. Bekijk of het mogelijk is in de spreekkamer vb. aan bureau zorgverstrekker. De schermen zijn
licht en over het algemeen eenvoudig te monteren. Zo blijft het contact veilig.
Pas stickermarkering toe bij balies, wachtruimtes en behandelingsruimtes. Door het markeren van o.a.
looproutes, maakt u de verplichte 1,5 meter sociale afstand goed zichtbaar. U beschermt hiermee uw
medewerkers en patiënten/cliënten. Gebruik hierbij hoogwaardig tape dat slijtvast is en goed te reinigen.
Zorg dat de ondergrond schoon en vetvrij is voordat u de stickers aanbrengt.

•
•

Onnodige (gebruiks)voorwerpen verwijderen in de behandelingsruimte.

•

Plan de behandelingen met wat meer tussenruimte in om de in- en uitstroom van patiënten/cliënten te
scheiden. Bij verschillende behandelingsruimtes, zorg voor verschillend startuur en einde van de
behandelingssessies.

•

Zorg dat de behandelingsruimte goed geventileerd wordt vb. openen van raam.
patiënt/cliënt zodat deze zich warm genoeg aankleden.

•

Zet stoelen 1,5 meter uit elkaar en plaats stoelen op voldoende afstand van het bureau zodat patiënt/cliënt
voldoende ver van de zorgverlener zit (minstens 1,5m).

•

Hang een infodocument op de deur met het verzoek om pas binnen te komen op de afgesproken tijd.
Vraag aan de patiënt om te wachten in de auto of buiten (als weersomstandigheden het toelaten) indien
aanpassingen aan de wachtruimte niet mogelijk zijn.

•
•
•
•

Zorg voor papieren zakdoekjes en een prullenbak met deksel en voetpedaal in de behandelingsruimte.

•
•

Gebruik bij voorkeur papieren rol op behandelingstafel en hulpmiddelen.

•

Bij speltherapie, als mogelijk reinig of ontsmet het speelgoed tussen de verschillende behandelingen. Als
niet mogelijk, laat het speelgoed staan op een goed verluchte plaats en gebruik pas één dag later opnieuw
het speelgoed.
Laat de kinderen voor en na manipulatie van het speelgoed hun handen
wassen/ontsmetten.

Bied patiënten de mogelijkheid om de handen te wassen voorafgaande de behandeling. Als dat niet
mogelijk is, zorg voor ontsmettingsalcoholgel.

Informeer de

Laat deur van behandelingsruimte openstaan (als mogelijk), zodat deurklink niet gebruikt moeten worden.
Geef informatie via posters op de deur en/of muur omtrent de corona-richtlijnen in de praktijk.
Reinig de behandelingsruimte en materialen tussen patiënten/cliënten door. Behandelingstafel,
behandelingstoestellen of voorwerpen waarmee de patiënt in aanraking komt ontsmetten voor en na
gebruik.
Linnen (vb. gebruik van handdoeken) dient steeds als besmet beschouwd te worden. Verwijder het vuil
linnen onmiddellijk na gebruik in een linnenzak (in staander met afgesloten deksel die met de voet bediend
wordt). Duw de lucht niet uit de linnenzakken. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60°. Draag
handschoenen en een masker bij het behandelen van wasgoed en pas daarna handhygiëne toe.

Dit document werd opgemaakt op 23/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
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