
Protocol PMO Adaptics
Fysieke testen.

De deelnemer kan zijn/haar eigen lengte, gewicht en vetpercentage opmeten. De professional geeft hierbij juiste
instructies op 1,5 meter afstand.

Veel van de fysieke testen van Adaptics kunnen worden uitgevoerd  op 1,5 meter afstand. Voor enkele testen is dit niet
mogelijk. Hieronder volgt een uitleg hoe Adaptics rekening houdt met de gezondheid en veiligheid van deelnemers en
professionals. 
 
Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is uitgevoerd op de maatregelen en protocollen van Adaptics. Deze zijn getoetst bij
arbeid hygiënisten vanuit Rienks Arbodienst. De aangepaste protocollen zijn hieronder per fysieke test te lezen:

Biometrie (lengte, gewicht & vetpercentage)

De deelnemer kan zijn/haar eigen buikomvang opmeten. De professional geeft hierbij juiste instructies op 1,5 meter
afstand.

Buikomvang

De deelnemer kan zijn/haar eigen bloeddruk opmeten met onze automatische bloeddrukmeters.

Bloeddruk

De deelnemer kan zijn/haar eigen knijpkracht opmeten. De professional geeft hierbij juiste instructies op 1,5 meter
afstand.

Knijpkracht

Het apparaat plaatsen we op 1,5 meter afstand, waardoor er voldoende afstand is tussen de deelnemer en de
professional.

Visus

De deelnemer neemt plaats in de audiocabine, de professional start de test vervolgens buiten de cabine.

Audio

Professional voert de gegevens in op de laptop. De deelnemer kan zelf de clip om de vinger doen. Vervolgens start
de professional de test. Alles voeren we dus uit op 1,5 meter afstand.

HRV

Door het uitsluiten van klachten bij de deelnemer (Triageformulier), is het (indien niet anders mogelijk) toegestaan om
op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar te werken. Indien de deelnemer geen klachten heeft mag de vingerprik
worden afgenomen.

Vingerprik
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Deze test wordt buiten afgenomen (door gebruik overkapping). De professional geeft op 1,5 meter afstand instructies
en neemt een positie aan de zijkant van de deelnemer zodat hij/zij deze goed in de gaten kan houden en niet in de
blaasrichting staat. Hierbij houden we rekening met de windrichting.

Spirometrie

De fietstest wordt niet in de gezondheidsbus uitgevoerd. Indien deze test gewenst is wordt per locatie gekeken  naar
de mogelijkheid om buiten te testen of een ruimte die aan alle eisen voldoet.

Uithoudingsvermogen (fietstest)

De professional geeft uitleg op 1,5 meter afstand.

Sit & reach (lenigheid)

De deelnemer plaatst het potje urine op de daarvoor bestemde plek. Vervolgens neemt deze afstand, zodat de
professional het potje op veilige afstand mee kan nemen. Zo blijft de 1,5 meter afstand gewaardborgd.

Urineonderzoek

De professional legt de bewegingen om klachten te testen uit vanaf 1,5 meter afstand.

Klachten houdings- en bewegingsapparaat

Bepaalde handelingen kunnen wij niet op 1,5 meter afstand uitvoeren. Zowel de deelnemer als de professional
gebruiken in dit geval een mondkapje. Daarnaast hanteren we het protocol dat deelnemers en professionals bij
klachten niet mogen komen. Hierdoor kan de test veilig worden uitgevoerd. 

Fysiotherapeutisch onderzoek

Deze test kan niet op 1,5 meter afstand worden uitgevoerd. Zowel de deelnemer als de professional gebruiken in dit
geval een mondkapje. Daarnaast hanteren we het protocol dat deelnemers en professionals bij klachten niet mogen
komen. Hierdoor kan de test veilig worden uitgevoerd.

Venapunctie

De gesprekken vinden plaats met 1,5 meter afstand tussen deelnemer en professional.

Vitaliteitsgesprekken

Door het uitsluiten van klachten bij de deelnemer (Triageformulier), is het (indien niet anders mogelijk) toegestaan om
op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar te werken. De professional draagt bij het maken van een ECG een
mondkapje en handschoenen voor extra hygiëne en veiligheid.

ECG
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