Hand-Ergotherapie en Corona
praktische tips en aanwijzingen voor hand-ergotherapiepraktijken

Voor hand-ergotherapeuten zijn de maatregelen rond het coronavirus extra verwarrend omdat de
hand die je niet mag geven juist wél beoordeeld en geoefend wordt als onderdeel van de
behandeling. We hopen jullie wat concrete adviezen te bieden.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 situaties:

1. Er is géén medische noodzaak om de patiënt fysiek te behandelen
Bied zorg op afstand, dus via een video of telefonisch consult. Dit kan een goede uitkomst zijn om de
behandelingen door te laten gaan. Inmiddels is bekend dat de zorgverzekeraars deze behandelingen
gaan vergoeden.
a. Gebruik beeldmateriaal om de patiënt te ondersteunen bij het oefenen, je kunt mogelijk zelf
oefeningen klaarzetten maar er zijn ook bedrijven die deze mogelijkheid (telerevalidatie)
aanbieden als er meerdere praktijken zijn die daar gebruik van willen maken.
b. Stel de afspraak uit tot een later moment.

2. Er is wél medische noodzaak om de patiënt fysiek te behandelen.
Die medische noodzaak wordt door de verwijzer of door jouw zelf vastgesteld. Bijvoorbeeld als de
patiënt wonden heeft, er een spalk aangemeten moet worden of er andere tijdgebonden acties
nodig zijn waarbij zorg op afstand niet toereikend is.
➔ Neem altijd de veiligheidsregels van het RIVM in acht. Daarnaast is het mogelijk dat de
plaatselijke GGD aanvullende maatregelen eist als je in een risicogebied zit met je praktijk.
o Heb je zelf klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts draag de patiënt
over aan een collega.
o Heeft de patiënt klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan moet
de behandeling wachten totdat de klachten voorbij zijn. Sluit dit kort met de verwijzer.
➔ Laat de patiënt zo veel mogelijk alleen komen
➔ Bescherm jezelf met handdesinfectie en laat de patiënt hetzelfde doen voor en na de
afspraak.
➔ Desinfecteer na het bezoek de werkplek en materialen waar patiënt mee in aanraking is
geweest
➔ Bij open wonden dienen naast handdesinfectie altijd handschoenen gebruikt te worden.

Zorg ervoor dat je goed telefonisch of per mail beschikbaar blijft voor de patiënt met zijn vragen
We zorgen voor een update als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

