
 

 Corona maatregelen KAPPA  

 Afspraken op de praktijk voor onderzoek en behandeling van kinderen en 

jongeren zijn in principe weer mogelijk, in combinatie met begeleiding 

door maximaal 1 ouder. Uw therapeut zal hierover met u contact 

opnemen.  

 Inzake de hygiëne volgen wij de maatregelen van het RIVM. 

 Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes. 

Eenmaal binnen in de behandelkamer als u zit, kunt u deze weer af 

zetten.  

 Wij vragen de kinderen en de begeleidende volwassene bij binnenkomst 

hun handen schoon te maken met desinfecterende gel. Daarna ook geen 

contact meer met mobiele telefoon. 

 We houden 1,5 meter afstand. Bij jonge kinderen en bij psychologisch 

onderzoek zal dat echter niet altijd haalbaar zijn.  

 De wachtkamer wordt beperkt gebruikt. We vragen u daarom niet te 

vroeg te komen. Indien niet anders mogelijk kunt u wachten in de 

wachtkamer met daarbij in achtneming van de maatregelen.  

 Wij geven geen hand, maar begroeten u met een glimlach. 

 We zullen u of uw kind niets te drinken aanbieden. Als het nodig is, 

neem dan iets van huis mee.   

 Contactpunten worden na elk bezoek afgenomen met desinfecterend 

materiaal (deurkrukken, stoelen, armleuningen, tafelblad, en dergelijke)  

 We letten op goede ventilatie van de spreekkamers tijdens en na elke 

afspraak.  

 De afspraken binnen de praktijk worden in tijd ruimer gepland, zodat er 

zo min mogelijk kans is anderen tegen te komen in de gang of hal.  

 Bij kenmerken van griep en/of verkoudheid bij u of uw kind willen we u 

vragen de betreffende beslisboom van KAPPA (zie website) door te 

lopen en indien nodig contact op te nemen met uw therapeut. 

 Alle medewerkers van KAPPA zullen dezelfde beslisboom doorlopen bij 

kenmerken van griep en/of verkoudheid en indien nodig contact met u 

opnemen.  


