
 

 
 

 
 
 
 
De coronarichtlijnen voor Diagnostiek zullen afwijken van de richtlijnen inzake het dragen van een 
mondkapje en de duur van de face-to-face gesprekken. 
Het dragen van een mondkapje is lastig en niet wenselijk omdat de client dan lastig te verstaan is en 
daarbij mag de gedragsdeskundige, tijdens de testafname, de onderzoeksvragen vaak maar 1x stellen.  
 
Oplossingen zijn: 

- Contact 1: Intakegesprek:  indien mogelijk via Teams of telefonisch 
- Contact 2: Testafname:  face-to-face 
- Contact 3:  Vragenlijsten: indien mogelijk via Teams/telefonisch afgenomen worden 

Vragenlijsten: indien mogelijk via de post verzonden worden 
Vragenlijsten: face-to-face indien dit echt noodzakelijk is 

- Contact 4: Adviesgesprek: indien mogelijk via Teams of telefonisch (mogelijkheid om 
    verslag als concept op voorhand naar de client te versturen 

(meelezen + uitleg is dan duidelijker) of indien echt  
noodzakelijk face-to-face 

 
Alle face-to-face gesprekken zullen aan de volgende eisen moeten voldoen: 

- Bij voorkeur niet langer dan 1 uur.  
- Alle algemene maatregelen (zoals handen wassen, desinfecteren e.d.) blijven van kracht. 
- De kamers moeten gelucht kunnen worden en tijdens het gesprek moeten, indien nodig, de 

ramen open gezet worden. 
- Bij binnenkomst en bij vertrek van de ruimte hebben alle partijen wel een mondkapje op. 

Tijdens het face-to-face contact kan het mondkapje af als beide partijen achter een plexiglas 
scherm zitten. 

- Het aantal face-to-face gesprekken moet beperkt worden naar maximaal 2 per dag in dezelfde 
ruimte.  

 
Voorstel: 

o 1 in de ochtend (bijvoorbeeld om 09.00 of 10.00 uur) 
o 1 in de middag (bijvoorbeeld om 14.00 of 15.00 uur) 
o Door het gebruik van deze tijden is er genoeg tijd om de kamer te luchten (alle ramen 

open en echt doorluchten) + het reinigen van alle oppervlaktes en testmaterialen. 
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- Het streven is dat er is een maximum van 3 personen in de kamer zijn (gedagsdeskundige, 
client, begeleider). Indien er meer personen aanwezig zijn, moet de ruimte groot genoeg zijn 
om op 1,5 meter te zitten en er een spatscherm tussen staat.  

 
Uitnodigen van de client: 
Bij de uitnodiging zal een duidelijk begeleidend schrijven meegestuurd worden naar de 
client/begeleiding. Hierop staat duidelijk vermeld wat er van de client verwacht wordt en wat de 
richtlijnen (tijdens deze coronaperiode) zijn waaraan een ieder zich moet houden. 
Afmeldingen zijn nooit fijn maar helaas noodzakelijk bij (lichte) klachten. De no-show is mogelijk 
terug te dringen door op voorhand een reminder te sturen van de gemaakte afspraak en een 
verwijzing naar het begeleidend schrijven. Deze (standaard) tekst kan dan via een app of mail 
verzonden worden. Uiteraard is het ook mogelijk om de dag ervoor even telefonisch contact te 
zoeken met de client. 
 
Bij binnenkomst worden er de gebruikelijke vragen inzake de gezondheid gevraagd en bij twijfel 
de afspraak niet door laten gaan. Bij ontvangst uiteraard wel een mondkapje op. 
 
Overige belangrijke zaken: 
Alle contactgegevens dienen in de agenda te worden genoteerd. Niet alleen van de client maar 
ook van de begeleider en/of tolk. Deze gegevens dienen in de agenda gezet te worden van de 
gedragsdeskundige zodat bij een bron-/contactonderzoek direct gereageerd kan worden en 
duidelijk is wie bij welke afspraak aanwezig was. 
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