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CORONA-MAATREGELEN   

  

Indien je klachtenvrij bent en je wil graag een face-to-face-gesprek, dan is het mogelijk om naar de praktijk 

te komen. Ik heb daarvoor een aantal maatregelen getroffen op basis van de richtlijnen van het RIVM.   

• Je wordt verwelkomd met een glimlach, in plaats met een hand.  

• Ontsmet na binnenkomst je handen. Dit kan door ze te wassen met zeep op het gastentoilet of met 

een desinfectiemiddel dat aanwezig is.  

• Bij het binnenkomen en vertrekken is de ruimte in de hal klein. We zullen beiden ons best doen om 

1,5 meter afstand te houden.  

• Mijn gesprekskamer is niet zo groot. Kom bij voorkeur alleen naar het gesprek. Of met maximaal 

twee personen. Uiteraard is het wel mogelijk om 1,5 meter uit elkaar te zitten tijdens het gesprek.  

• Na binnenkomst zal ik ook mijn handen gaan wassen en een kopje thee/koffie of glas water voor je 

inschenken, als je dat wil. Je bent vrij om zelf een flesje water mee te nemen, als je dat liever hebt.  

• Tijdens ons gesprek draag ik geen mondkapje. Met een mondkapje zijn emoties minder zichtbaar en 

dat is lastig werken voor mij als psycholoog. Wil je zelf toch een mondkapje dragen, laat me dit dan 

vooraf even weten. Dan kunnen we samen bekijken of een beeldbelgesprek misschien beter 

passend is.  

• Er staat een doos tissues in mijn kamer. Nu krijg je een pakje papieren zakdoekjes of een tissue, wat 

je wil. Natuurlijk kun je ook zelf een pakje papieren zakdoekjes meenemen.  

• Het is mogelijk om gebruik te maken van het gastentoilet.  

• Als ons gesprek afgerond is, zal ik de kamer reinigen, voordat er iemand anders komt. Om die reden 

zullen we het gesprek op tijd afronden.  

Let op!  

• Ben je ziek of heb je klachten? Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) kan het gesprek niet doorgaan in de 

praktijkruimte. De afspraak wordt dan omgezet in een beeldbelafspraak, zodat je behandeltraject 

geen vertraging oploopt.   

• Heb je koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheidsklachten of heb je huisgenoten met deze 

klachten? Ook dan kan het gesprek in de praktijkruimte niet doorgaan.   

• Bij twijfel nemen we geen risico in het belang van jou gezond en die van mij en mijn gezin. Ik verzoek 

je dan vriendelijk om de afspraak om te zetten in een beeldbelgesprek.   

• Mocht ik (verkoudheids-)klachten hebben dan wordt de afspraak omgezet in een 

beeldbelafspraak, zodat het gesprek toch door kan gaan.   

Groetjes   

Elles Boudewijns-Peeters  
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