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Bericht van IPSO: Voorzichtig vooruit kijken 
 

Vanuit het land krijgen wij berichten dat de IPSO inloophuizen zich willen gaan 

voorbereiden op de ‘1,5 meter maatschappij’. Om daar als brancheorganisatie in te 

ondersteunen heeeft het IPSO  contact gehad met Sander de Hosson, longarts in het 

Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hem is gevraagd met ons mee te denken vanuit zijn 

medische achtergrond. Ook al willen we allemaal heel graag aan de slag, Sander temperde 

net als de minister-president de verwachtingen. 

 

Voorop staat dat we de richtlijnen van het RIVM en de overheid volgen. Dat betekent zeker 

tot 20 mei gesloten blijven en dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Voor nu zegt Sander 

de Hosson vooral in te steken op video- en belcontact. Zijn ervaring was dat videobellen ook 

in de ziekenhuis setting naar patiënten toe als erg positief werd ervaren. 

 

Activiteiten in de buitenlucht 

Om toch een heel klein beetje vooruit te kijken: als het moment daar is dat er meer 

vrijheden komen zal er, met de nodige creativiteit en gezond verstand, best wat te 

organiseren zijn. Zo zijn (groeps)activiteiten in de open lucht, mits de vereiste afstand in acht 

wordt genomen en het nog steeds lekker weer is, waarschijnlijk in aangepaste vorm wel uit 

te voeren. Wandelen, yoga, meditatie een picknick inloopmoment met koffie, schilderen, 

tekenen, fotografie op locatie? Het vraagt allemaal extra voorbereiding en een uitdaging om 

ook in de voorbereiding alle ‘gewone’ anti-coronaregels toe te kunnen passen. Dat is 

inderdaad het ‘nieuwe normaal’ waar we voorlopig rekening mee moeten houden. 

 

Huizen voorlopig dicht laten 

Afspreken in het inloophuis wordt echt lastiger. In huis is het belangrijk dat ook de 1,5 meter 

afstand vooralsnog moet blijven en dat de hygiëne (extra) op orde is (hebben jullie een 

algemeen hygiëne protocol?). Sander kon daar nog niet op vooruit lopen. 

 

Om alle ideeën die bij jullie ontstaan beschikbaar te stellen voor elkaar vragen we om 

creatieve oplossingen naar ons te sturen via info@ipso.nl. Wij verzamelen deze en delen ze 

dan weer in een volgende nieuwsbrief. 

Met elkaar blijven we – ook in tijden van corona – werken aan kwalitatieve ondersteuning 

van onze gasten! 
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