Groepsbehandeling Kinderfysiotherapie in tijden van Corona
Nu opnieuw bevestigd is dat kinderen niet bijdragen aan de besmetting en het scholen weer is
toegestaan om de gymles aan te bieden, is de NVFK van mening dat opstarten van
groepsbehandeling bij kinderen hiermee geheel in lijn is.
Wij kunnen als NVFK Bestuur dan ook volledig achter het besluit staan van praktijken die m.i.v. heden
de groepsbehandelingen gaan opstarten (denk hierbij aan Fitkids of vergelijkbare behandelgroepen).
Wij hebben ons advies over het opstarten van groepsbehandeling bij kinderen en de voorwaarden
waaronder nadrukkelijk afgestemd met de heer Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde.
Om veilig en verantwoord te kunnen werken, is het belangrijk dat de volgende voorwaarden in acht
genomen worden:

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan de groepsbehandeling buiten plaatsvinden, dan heeft dit de voorkeur.
Indien de groepsbehandeling buiten plaatsvindt, dan hoeven kinderen t/m 18 jaar onderling
geen 1,5 meter afstand te houden.
Indien de groepsbehandeling binnen plaatsvindt, dan hoeven kinderen t/m 12 jaar onderling
geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen vanaf 12 t/m 18 jaar moeten onderling wel 1,5
meter afstand houden.
Ouders mogen niet aanwezig zijn tijdens de behandeling.
Indien de groepsbehandeling binnen plaatsvindt, dan mogen alleen matig-intensieve
activiteiten worden aangeboden.
Laat kinderen in gymkleding komen, zodat de kleedkamer niet te vol is met ouders en
kinderen.
Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
Wanneer er met een groep geoefend wordt, mogen er geen andere patiënten in de
oefenruimte aanwezig zijn.
Hygiëne-maatregelen en triage zijn bij groepsbehandeling hetzelfde als bij individuele
behandelingen. Hiervoor verwijzen we jullie naar de informatie over werken in tijden van
corona op onze website.
De 1,5 m. afstand geldt nog steeds in de wachtruimte en in de looproutes. Het is belangrijk
hiermee rekening te houden wanneer er meerdere kinderen tegelijk met hun ouders naar de
praktijk komen. Laat de ouders de kinderen brengen en halen en tussentijds niet in de
wachtkamer wachten.

Wij adviseren bovenstaande voorwaarden goed te communiceren met ouders en kinderen.

Met vriendelijke groet,
namens het NVFK bestuur
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