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CORONAPROTOCOL VAN VLIET PSYCHODIAGNOSTIEK 
 

Dit protocol is voorlopig van toepassing op IQ-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), second 
opinions, eenmalige consulten en de KernTalenten Analyse. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen hetzelfde denkt over corona of daar 
op dezelfde manier mee wil omgaan. In dit protocol staat vermeld wat er volgens een combinatie van het RIVM en het Nederlands Instituut 
van Psychologen (NIP) van zowel onderzoeker als cliënt wordt verwacht. Met het oog op de gezondheid èn de beroepslicentie van de 
onderzoeker willen wij ons daaraan houden. Mocht u zich niet met dit protocol kunnen verenigen, meld u dan voorlopig niet aan.  
 
 
 

Onderzoekslocatie 
 

Alle onderzoekafspraken vinden plaats in Hotel Zoku, Weesperstraat 105, 1018 VN te Amsterdam.  Zoku 
bevindt zich op 30 minuten lopen vanaf het Amstel Station en ligt 3 minuten lopen vanaf metrostation 
Weesperplein (bereikbaar vanaf Amstel Station en Centraal Station). Een beschrijving van de wijze waarop het 
pand en de onderzoekskamer veilig betreden worden, leest u op pg 4 van dit document. 
LET OP: neem geen contact op met Hotel Zoku voor vragen over het onderzoek. Hotel Zoku verhuurt alleen de 
ruimte. Bel voor vragen de praktijk via 06-12916547 of mail uw vraag aan diagnostiek@pleunvanvliet.nl.  
 
Parkeren 
 

Er is een Q-parking op het Weesperplein die 24 uur per dag geopend is. Het parkeertarief in Amsterdam is  
€2,- per 20 minuten (of een deel daarvan) met een maximaal dagtarief van €30,- op maandag t/m vrijdag. 
 
Hygiëne en afstand bewaren 
 

Zoku verhuurt privé-werkkamers waar maximaal 2 personen verblijven. De kamers hebben een prettige, 
huiselijke sfeer en worden dagelijks professioneel gereinigd. Alle werkkamers beschikken over een eigen 
keuken en toilet (beide met wastafel), en zijn met een deur afgescheiden van de gemeenschappelijke gang.  
De kamers zijn goed verlicht en geluidwerend. De temperatuur en airco kunnen per kamer geregeld worden en 
bij warm weer mag er een raampje open.  
 

     
 
In de werkkamer is voldoende ruimte om voortdurend op 1.5 meter afstand van elkaar te werken en te 
verblijven. Wilt u tijdens het onderzoek even bewegen? Ga gerust in de ringen hangen! 
Er is de mogelijkheid om zelf koffie en thee te maken. U kunt naar een afgesloten toilet dat deel uitmaakt van 
de werkruimte en waarin zich eveneens een wastafel bevindt. Indien u tijdens het onderzoek iets wilt eten, 
dan mag u dat meenemen naar het onderzoek. De kamer beschikt over een ijskast. De kopjes, glazen en 
eventueel bestek en borden die u gebruikt, zijn vooraf gereinigd in de afwasmachine. 
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Hantering van onderzoeksmaterialen 
 

Tijdens het onderzoek zult u met de onderzoeker materialen uitwisselen, zoals vragenlijsten die u in moet 
vullen of onderdelen van een test waar u een opdracht mee moet uitvoeren. Dit betekent dat er indirect 
sprake is van hand-op-hand contact, al zullen wij dat zo veel mogelijk beperken. 
Wij proberen de testsituatie voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Bij aanvang krijgt u van ons een flesje 
desinfecterende handgel; dit flesje is ongebruikt en alleen voor u bestemd. Handschoenen zijn op dit moment 
volgens de richtlijn niet meer nodig.  
Als u dat prettig vindt, mag u uw eigen handschoenen meenemen. Bedenk daarbij dat u in ieder geval bij een 
IQ-test soms (snel en nauwkeurig) handelingen moet uitvoeren die een beroep doen op de fijne motoriek, 
zoals schrijven en met puzzels werken. Kies daarom - als u zelf bescherming meeneemt - handschoenen uit die 
dergelijke handelingen toestaan (geen dikke handschoenen of grove tuin-handschoenen). 
 

      
 
Te allen tijde hebt u de beschikking over een wastafel met desinfecterende zeep als u uw handen wilt wassen.  
 
 
 

 
Indien u iets op moet schrijven, krijgt u daarvoor van ons voorverpakte schrijfmaterialen. Met het oog op de 
duurzaamheid en plezierige groei naar een gezondere wereld mag u uw Sprout-potlood na het onderzoek mee 
naar huis nemen (en eentje extra voor de kinderen). Wanneer u dit potlood in de grond steekt groeien er 
bloemen of kruiden uit. U kunt kiezen uit: basilicum, tomaatjes, zonnebloem of vergeet-mij-nietjes. 
 

     
 
 
Wanneer beide betrokkenen de 1.5 meter afstand houden en op de juiste wijze beschermende materialen aan 
de handen gebruiken, is werken met een scherm en/of mondkapje volgens de richtlijnen niet nodig. U mag 
zelf een mondkapje meenemen als u dat wilt, maar bedenk dat de onderzoeker u goed moet kunnen verstaan. 
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Afspraken over ziekte en verkoudheid: better safe than sorry 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraken voor het onderzoek kunnen kosteloos worden afgezegd wanneer dit een coronagere-
lateerde oorzaak heeft. 
 
 
Cliënten die: 
 
 
* merken dat zij sinds 7 dagen voorafgaand aan hun afspraak voor het onderzoek last hebben van 
keelpijn, benauwdheid, verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging of koorts; 
* positief zijn getest op corona en minder dan 2 weken voorafgaand aan hun afspraak voor het 
onderzoek 24 uur koorts- en klachtvrij zijn geweest; 
* in huis wonen met mensen (óók kinderen!) die sinds 7 dagen voorafgaand aan hun afspraak voor 
het onderzoek last hebben van keelpijn, benauwdheid, verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging of 
koorts ; 
* in huis wonen met mensen (óók kinderen!) die positief zijn getest op corona en minder dan 2 
weken voorafgaand aan de afspraak voor het onderzoek 24 uur koorts- en klachtvrij zijn geweest; 
* die anderszins (bijvoorbeeld door werk in de zorg of het onderwijs) in de afgelopen 2 weken in 
aanraking zijn geweest met mensen (óók kinderen!) die last hebben van keelpijn, benauwdheid, 
verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging of koorts en/of mensen die positief zijn getest op corona 
en die minder dan 2 weken voorafgaand aan de afspraak voor het onderzoek 24 uur koorts- en 
klachtvrij zijn geweest; 
 

mogen niet naar de afspraak voor het onderzoek komen. 
 
 

Ook de onderzoeker behoudt zich het recht voor te allen tijde (desnoods op de dag van  
het onderzoek zelf) een afspraak af te zeggen om ieders gezondheid te waarborgen. 
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Aanmelden bij/teruggaan van de onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
 

(1) Alle onderzoekafspraken vinden plaats in Hotel Zoku, Weesperstraat 105, 1018 VN te Amster-dam. Zoku 
bevindt zich op 30 minuten lopen vanaf het Amstel Station en ligt 3 minuten lopen vanaf metrostation 
Weesperplein (bereikbaar vanaf Amstel Station en Centraal Station).  
Er is een Q-parking op het Weesperplein die 24 uur per dag geopend is. Het parkeertarief in Amsterdam is €2,- 
per 20 minuten (of een deel daarvan) met een maximaal dagtarief van €30,- op maandag t/m vrijdag. 
LET OP: neem geen contact op met Hotel Zoku voor vragen over het onderzoek. Hotel Zoku verhuurt alleen de 
ruimte. Bel voor vragen de praktijk via 06-12916547 of mail uw vraag aan diagnostiek@pleunvanvliet.nl.  
 
(3) Op de dag van de afspraak bent u op tijd (maximaal 5 minuten te vroeg) bij Hotel Zoku. U mag de lobby 
instappen. Blijf daar wachten en houdt alstublieft 1.5 meter afstand van eventuele passanten. 
 
(4) Vanuit de lobby belt u de onderzoeker via 06-12916547. 
 
(5) De onderzoeker komt naar beneden om u op te halen. U gaat met de onderzoeker in de lift naar de 
verdieping waar het onderzoek plaatsvindt. In de lift is afstand houden op 1.5 meter mogelijk. 
 
(6) In de kamer heeft de onderzoeker voorafgaand aan uw komst al een testopstelling gemaakt. U vindt aan 
uw kant van de tafel schrijfgerei. Ook is er een glas en water voor u klaargezet, alsmede zakdoekjes en een 
flesje desinfecterende handgel. Dit flesje is ongebruikt en alleen voor uw eigen gebruik bestemd. U mag het 
flesje na het onderzoek meenemen. Hetzelfde geldt voor het schrijfgerei. 
 
(7) In de onderzoekskamer kunt u uw jas ophangen, uw handen wassen en deze desinfecteren. Als u wilt, kunt 
u zelf koffie of thee maken in het keukentje. Neem uw kopje mee naar uw plek aan de tafel. Zet uw kopje 
nadien zelf in de wasbak. 
 
(8) De onderzoeker brengt u, zodra het onderzoek is afgelopen, terug naar de lift. U kunt zelf met de lift terug 
naar de begane grond en naar buiten.  
 
 
 
(9) Wilt u nog iets leuks doen naderhand? Ga dan zelf met de lift naar verdieping 6. Daar bevindt zich het 
atrium en openbare dakterras van Hotel Zoku. Onder het genot van een kopje thee, koffie, lunch of cocktail 
kunt u uzelf belonen voor een paar uur hard werken en even lekker ontspannen! 
 
 

      


