Praktijkinrichting ergotherapie
De praktijkinrichting van de gecontracteerde Zorgaanbieder voldoet aan de hieronder gestelde
inrichtingseisen.
Algemene eisen
 De praktijk is optimaal toegankelijk en bereikbaar voor minder validen; de praktijk /
behandelruimte bevindt zich op de begane grond, waarbij eventuele treden, opstapjes, etc.
toegankelijk zijn gemaakt. In geval van een verdieping is een lift (evt. traplift) aanwezig.
 De praktijk is duidelijk herkenbaar als eerstelijns praktijk voor ergotherapie. Als de praktijk in
een instelling is gevestigd, is er een duidelijke bewegwijzering naar de praktijkruimte(n).
 De praktijk bestaat tenminste uit een wachtkamer en één behandelruimte.
 Tussen de verschillende ruimten wordt geluidsoverdracht voorkomen.
 De behandelruimte(n) en wachtkamer zijn gescheiden door gesloten vaste wanden en deuren.
 De praktijk voldoet aan de geldende algemene bouweisen.
 De praktijk wordt volgens normale standaarden verwarmd.
 De praktijk beschikt over koud en warm water.
 De praktijk is tijdens kantooruren telefonisch goed bereikbaar.
 De praktijk beschikt (kan beschikken) over adequate materialen ter ondersteuning van
onderzoek, advies en behandeling.
 In de praktijk is een EHBO-doos en een brandblusapparaat aanwezig.
Hygiëne
 De praktijk beschikt over een toilet en gelegenheid om de handen te wassen.
 Het toilet en de handenwasgelegenheid zijn vanuit de wachtruimte toegankelijk (niet enkel via
een behandelkamer).
 De praktijk, inventaris en materialen worden op verantwoorde wijze schoon gehouden.
 De verlichting, verwarming en ventilatie voldoen aan algemeen te stellen eisen van hygiëne.
Privacy
 De praktijk beschikt over (een) behandelruimte(n) die de privacy van de patiënt waarborgt.
 De praktijk beschikt over administratieve voorzieningen die de privacy van de patiënt
waarborgt.
Veiligheid
 De praktijk beschikt over een goedgekeurd elektriciteits- en energievoorziening.
 De praktijk voldoet aan de geldende brandveiligheidseisen.
 Alle aanwezige apparatuur ter ondersteuning van het ergotherapeutisch handelen voldoet aan
de wettelijke veiligheidseisen en is geschikt voor professioneel gebruik.
 De ruimtelijke voorziening en inventaris zijn van zodanige kwaliteit en constructie, dat zij bij
gebruik overeenkomstig hun bestemming geen gevaren opleveren.
 De praktijk voldoet aan de vigerende eis rondom veiligheid patiëntgegevens, dossiervorming
en declaratieverkeer.
Behandelruimte
 De behandelruimte(n) is (zijn) geschikt voor het geven van ergotherapie in volle omvang.
 In de behandelruimte(n) of in de zeer directe nabijheid is een wastafel aanwezig.
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 De behandelruimte is ongeveer 20m en heeft daardoor een vrij vloeroppervlak (d.w.z. zonder
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obstakels zoals een bureau of kast) van ongeveer 16m .
 Indien meerdere ergotherapeuten van dezelfde praktijkruimte gebruik maken, kunnen de
werkzaamheden even adequaat uitgevoerd worden als ware iedere ergotherapeut als solist
werkzaam.
 Er is tenminste één ruimte aanwezig waar 1 op 1 behandeling in een afgesloten ruimte
mogelijk is, zonder aanwezigheid van derden.

