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============================================================================= 

Samengevat: 
• Het PCRR is geen ‘publiek toegankelijke ruimte’, derhalve is het dragen van 

gezichtsbescherming (mondkapje, face – shield, bril) formeel niet verplicht 

• Voor de patienten geldt het dringende advies dat men in de looproutes en in de kleedkamer 
gezichtsbescherming draagt. In de wachtruimte (wanneer men heeft plaatsgenomen) en in de 
oefenzalen is gezichtsbescherming niet verplicht. 

• In het PCRR is afgesproken dat de medewerkers wel gezichtsbescherming dragen. Het is aan 
de medewerker zelf te besluiten of men een medisch mondmasker (type 2R), een transparant 
mondkapje of een face – shield draagt. 

• Wanneer de therapeut binnen de anderhalve meter moet werken (onderzoek, steun bij 
balansproblemen), dan laat hij de patiënt een formulier ondertekenen en draagt hij bij 
voorkeur ook handschoenen. 

============================================================================= 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In ons centrum doen wij er alles aan de kansen op besmetting tot een minimum te beperken. Op onze 
site [https://www.pcrr.nl/nieuws] vindt u een beschrijving van onze protocollen. 
 
Veruit de beste maatregelen zijn een adequate handhygiëne (regelmatig handen wassen en 
desinfecteren) en afstand houden. Hiernaast is de mate van ventilatie en de verblijfsduur in een 
binnenruimte van belang. Wij hanteren strenge handhygiëne, bewaken wij de afstand, hebben we een 
CO2 - gereguleerde ventilatie-installatie en de verblijfsduur is per ruimte gemaximeerd. 
 
Tot slot dienen mondkapjes als bescherming tegen rechtstreekse besmetting (door uitademingslucht / 
speeksel) wanneer de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden. Om deze reden dragen alle 
medewerkers van het PCRR ‘gezichtsbescherming’.  
Het RIVM verplicht per 1 december 2020 een mondkapje te dragen in publieke ruimten. Het 
mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op een zitplaats.  
Onder andere in de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen: 

•in het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water wel een 
mondkapje) 

•als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen 
dragen. 
 
Met name het laatste punt geldt voor veel van onze cliënten wanneer zij hun oefeningen uitvoeren in 
één van de oefenzalen. Onze beroepsvereniging geeft de volgende antwoorden op de vragen: 

•Is een praktijk een openbare ruimte? ➔ Nee, een praktijk is niet vrij toegankelijk voor publiek. Een 
publieke ruimte is een ruimte waar iedereen vrij binnen kan lopen. Dat is een praktijk niet. 

•Geldt het advies voor mondkapjes voor patiënten ook in de oefenruimte? ➔ Als het mogelijk is om 
1,5 meter afstand te houden, dan geldt het advies niet voor de oefenruimte.  
 
Een ieder is vanzelfsprekend vrij om te besluiten wel/geen mondkapje te dragen in de oefenzaal. 
Mede vanwege deze reden bieden wij gezichtsbescherming aan, die de ademhaling minimaal beperkt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Hilberdink 
PCRR Hilberdink B.V. 
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