
 

 

 

 

HIQ Protocol omtrent COVID19 maatregelen 

Gedurende mei gaf de minister-president persconferenties over het versoepelen van 
een aantal landelijke maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID 19 van 
en door jonge kinderen is volgens diverse onderzoeken aanvaardbaar klein. De scholen 
en kinderopvang zijn vanaf juni weer (geheel of aangepast) open. Ook HIQ heeft onder 
aangepaste omstandigheden de deuren weer geopend. Neem contact op om af te 
stemmen welke diensten er weer wel, of nog niet kunnen starten. 

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hanteren we binnen HIQ 
een set maatregelen. Allereerst stemmen we de vorm van een afspraak af op je 
hulpvraag: 

 

Optie 1) Voorkeursoptie. Waar mogelijk vindt de 
afspraak plaats op een alternatieve manier, 
zonder fysiek contact. Denk aan (video)bellen 

 

Optie 2)  Als dit niet goed past bij je hulpvraag dan is de 
tweede optie een fysieke afspraak buiten. Denk 
aan een wandelconsult 

 

Optie 3) Sommige diensten lenen zich niet voor de 
alternatieven. In dat geval kan, als het in belang 
is van je hulpvraag en niet teveel risico met zich 
meebrengt voor jou en ons, een afspraak in de 
praktijk gepland worden. Denk aan 
psychologisch onderzoek en kindertherapie 
sessies 

 

  



 

 

 

 

Wanneer een afspraak binnen de praktijk gepland wordt, willen wij 
zowel jullie als onze gezondheid voorop blijven stellen. We hanteren 
daarbij een vast protocol: 

Je kind wordt bij de praktijk afgezet, volwassenen gaan niet mee naar binnen. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat op een veilige manier kennisgemaakt wordt, en dat je 
kind voldoende op zijn/haar gemak is voor de ouder vertrekt. Dit ‘deurbeleid’ streven 
we strikt na, maar we zijn ons bewust van de ongebruikelijkheid. Laten we met elkaar 
proberen voor de kinderen zo min mogelijk ongemakkelijkheid uit te stralen, zodat het 
onderzoek of consult ondanks de omstandigheden zo gemoedelijk mogelijk verloopt. 

Wij nemen extra hygiëne maatregelen, zowel ten aanzien van de 
oppervlakken als mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne.  

Er wordt géén koffie, thee of limonade geschonken. De kinderen gebruiken 
zelf  meegebrachte etenswaren die zij zelf goed kunnen openen/sluiten. Wij 
bieden enkel voorverpakt water in flesjes. 

  In iedere ruimte vind je middelen om (handen) te reinigen. 

Wij ventileren de ruimtes extra. Dat is ook goed mogelijk omdat we geen 
gelijktijdige afspraken plannen. Wel mogelijk vervelend voor 
hooikoortspatiënten. 

De inmiddels gebruikelijke maatregelen en anderhalve meter afstand 
worden zo goed mogelijk nageleefd. Tijdens het werken met kinderen is het 
echter niet altijd mogelijk, en voor het onderzoeksmoment niet wenselijk, 
om hier heel rigide in te zijn. Indien u echt tot een risico categorie behoort, 
adviseren we u daarom uw keuze weloverwogen te maken en een afspraak 
eventueel in overleg uit te stellen  

Daarnaast gelden de momenteel gebruikelijke maatregelen, zoals géén 
handen schudden en anderhalve meter afstand bewaren. 

   
Geen groepen, enkel 1 op 1 

begeleiding 
 

Geen volwassenen in de 
praktijk 

 

Bij klachten, ook als die 
mild zijn (hoesten, niezen, 
koorts), geldt thuisblijven 


