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In het kader van continuïteit van zorg en zorg voor de cliënten kiezen wij ervoor om de praktijk zo lang
mogelijk open te houden. Naast alle voorzorgsmaatregelen die door het RIVM en de regering worden
voorgeschreven, hebben wij als praktijk extra maatregelen om onze zorg zo efficiënt, verantwoordelijk
en zo veel mogelijk gastvrij door te kunnen laten gaan.
Het afgelopen jaar heeft veelal in het teken gestaan van Covid-19. Helaas is een verscherping van de
genomen maatregelen nodig om het virus enigszins te kunnen beteugelen. Dit heeft helaas voor ons
allen consequenties. Dit betekent dat wij ons niet meer zo gastvrij kunnen opstellen zoals u van ons
gewend bent.
Hopelijk dragen de genomen maatregelen bij aan het in de toekomst weer gastvrij van jullie.

Naast de algemene COVID-19 maatregelen, hebben wij als praktijk extra maatregelen getroffen
om onze zorg zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan:
- Wij vragen u uw eigen verantwoordelijkheid te nemen wat betreft de COVID-19 klachten. Als u
klachten heeft, of iemand in uw omgeving, neem dan contact op met uw behandelaar.
- Afspraken zijn altijd mogelijk via beeld-bellen op het moment dat face-to-face niet wenselijk is.
Bespreek met je behandelaar wat de opties zijn.
- Wij vragen uw kind zo zelfstandig mogelijk naar de praktijk te laten komen. Mocht uw kind niet
zelfstandig naar de praktijk (kunnen) komen, vragen wij de ouders om uw kind tot aan de deur
begeleiden. Wij halen lopen naar de wachtruimte om uw zoon of dochter op te halen.
- Hierbij vragen we dus ook ouders om niet meer tijdens de behandeling op de praktijk te
wachten.
- Wanneer ouders naar de praktijk komen, vragen wij u om een mondkapje te dragen.
- Wij vragen u om zo goed mogelijk de aangegeven looproute te bewandelen
- Helaas is het op dit moment niet mogelijk om zelfstandig koffie en thee te pakken.
- De overdracht na een behandeling zal zoveel mogelijk telefonisch of per email plaatsvinden
- Wij verzoeken u om zo goed mogelijk op de afgesproken tijd naar de praktijk te komen.
- Evaluatie en adviesgesprekken met ouders en derden zullen zoveel mogelijk via beeld-bellen
plaatsvinden.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Gelieve geen handen te schudden.
Naast deze maatregelen proberen wij zo goed mogelijk bij te dragen aan een veilige en hygiënische
praktijk.
- Wij hebben doorzichtige mondkapjes die wij (kunnen) dragen
- Wij wassen onze handen en gebruiken desinfecterende handgel
- Wij vragen aan de jongeren om ook hun handen te desinfecteren
- Wij maken iedere ruimte schoon na een behandeling
- Wij zorgen voor goede ventilatie.
- Bij klachten blijven wij thuis en zetten wij face-to-face afspraken om in beeldbellen
Mocht u vragen hebben, neem dan vooral met ons contact op. Wij lichten bovenstaande
vanzelfsprekend graag toe en denken graag mee over hoe we het traject goed kunnen laten verlopen!

Zelfvertrouwen + Je goed voelen = Optimaal Presteren
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Met vriendelijke groet,
Het team van Praktijk-Op-Maat-Gemaakt

