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Onderzoek in coronatijd | Info voor ouders/verzorgers 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Uw kind wordt binnenkort door een van onze orthopedagogen/psychologen onderzocht. Om 
de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vragen wij u het volgende: 
 
Volg de richtlijnen van het RIVM op 

• Was vaker je handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand. 

 
Klachten?  
Laat het tijdig weten als uw kind griep-/verkoudheidsklachten als verhoging-koorts-hoesten-
niezen-zere keel heeft. Mocht u zelf dergelijke klachten hebben, vraag dan iemand anders 
om uw kind naar ons toe te brengen. 
 
Brengen & halen van uw kind 
Breng uw kind naar de onderzoeklocatie vlak voor de afgesproken tijd. Uw kind wordt 
ontvangen door de onderzoeker van OBD Noordwest. Ga niet mee naar binnen. De 
onderzoeker spreekt een tijd met u af wanneer u uw kind weer op kunt halen. 
 
Wachtruimte 
Komt u van ver? Overleg dit met de onderzoeker. U kunt dan plaatsnemen in de speciale 
wachtruimte (1 ouder/verzorger per kind). Wij vragen u het volgende: 

• Reinig bij binnenkomst uw handen. Laat uw kind ook de handen reinigen. 
• Neem plaats op de daarvoor aangewezen plek. De onderzoeker begeleidt uw kind 

naar de ruimte waar het onderzoek plaatsvindt. 
• Raak zo min mogelijk spullen aan. 
• Maak gebruik van het bezoekerstoilet. 
• Gooi uw koffie- of theebekertje zelf in de vuilnisbak. 
• Ga naar buiten om uw benen te strekken. Rondlopen in ons kantoor kan als 

vervelend worden ervaren door anderen. 
 
Bespreek met uw kind 
Wilt u de informatie uit deze brief bespreken met uw kind ter voorbereiding op het 
onderzoek? 
 
Hartelijk dank voor de medewerking en tot gauw! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Het team van OBD Noordwest 


