
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Corona informatie (update 16-12-2020) 

 

Beste allemaal 

 

Binnenkort hebben jullie een (eerste) afspraak bij ons op de praktijk. Om jullie hierop voor te bereiden, 

leggen we in deze brief uit hoe wij jullie en onze veiligheid borgen tijdens jullie bezoek aan onze praktijk:  

 

1. De RIVM richtlijnen zijn het uitgangspunt;   

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar en geen afstand tot volwassen 

te houden. Ook hoeven zij geen mondkapjes te dragen binnen de praktijk. Echter, daar 

waar de mogelijkheden van de situatie en het kind dit toelaten, wordt dit toch zoveel 

mogelijk toegepast.  

o Kinderen mogen met alleen verkoudheidsklachten (snotneus/loopneus/keelpijn/ hoesten 

wel komen. Ze mogen niet komen als:  

- Ze een huisgenoot zijn van iemand die corona heeft. 

- Ze klachten hebben die passen bij corona en een contact zijn van iemand die corona 

heeft.  

- Ze koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) moeten hoesten. Het 

kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn.  

- Ze bij iemand in huis wonen die koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan 

thuis totdat de uitslag van de test bekend is. 

o Gesprekken met jongeren vanaf 13 jaar en ouders en verzorgers plannen wij bij voorkeur 

online. Onze ervaring heeft ons dit jaar geleerd dat dit in veel gevallen zeer goed werkt. Als 

het voor het verlenen van de juiste zorg nodig is om jullie toch op de praktijk te zien, dan 

zullen wij dit in overleg met jou/jullie afstemmen. 

o Jongeren vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van volwassenen en dragen een 

mondkapje als zij de praktijk binnenkomen. Eenmaal in de behandelkamer mag deze weer 

af.   

o Jongeren vanaf 13 jaar, blijven thuis bij iedere vorm van mogelijke corona-klachten bij 

henzelf of hun huisgenoten 

o Ouders en verzorgers blijven thuis bij iedere vorm van mogelijke corona-klachten 

o Ouders en verzorgers die de praktijk inkomen, dragen een mondkapje 

o Uitzondering op de leeftijdsregel; wanneer iemand op het voortgezet onderwijs zit dan 

gelden automatisch de regels die gelden voor een jongere vanaf 13 jaar! (Zit een jongere 

van 12 jaar dus al op het VO, dan gelden de VO-regels van 13+) 

 

 

2. Je hebt geen klachten en je komt aan bij onze praktijk. HOERA! En dan?? 

• Bel in het voorportaal eventjes aan zodat we weten dat je bent, oude codes werken niet 

meer. 

• We zullen je op gepaste afstand begroeten (in de meeste gevallen ook met een mondkapje 

op) en vragen in het portaaltje of de auto te wachten tot de afspraak gepland staat. Als je 

afgezet wordt en er is geen volwassenen voor de afspraak nodig dan begeleiden wij je naar 

de wachtkamer waar je opgehaald wordt door jouw eigen Jaxie! Wanneer het je eerste 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test


 

 

afspraak is dan kan degene die je brengt met een mondkapje op eventjes mee. We vragen 

je hier alleen gebruik van te maken als het echt nodig is! ☺ 

• Als je opgehaald wordt voor de afspraak verzoeken we je om eerst je handen te 

desinfecteren bij onze desinfectiepaal  

• Binnen volgen we een looproute, bekend bij jouw eigen Jaxie! 

• In bijna al onze kamers kunnen we 1,5 meter afstand van elkaar houden als dit nodig is. 

Daar waar dit niet kan hebben we een spatscherm ter beschikking. Voor oudergesprekken 

en afspraken met jongeren vanaf 13 jaar: tijdens de gesprekken zetten we de mondkapjes 

af, omdat we dan afstand kunnen bewaren.  

 

3. Wat doen we verder; 

• We dragen zorg voor voldoende ventilatie.  

• We besteden extra aandacht aan schoonmaken van het sanitair en ontsmetten met grote 

regelmaat alle contactpunten (deurklinken, leuningen e.d.)  

• We streven naar minder bezoek en contact op de praktijk daar waar mogelijk. Dit doen we, 

omdat wij als vrijgevestigde GGZ-praktijk een vitaal beroep zijn en wij daarmee ook 

eigenlijk altijd door zullen gaan met hulpverlenen. Hoe fitter ons team blijft hoe meer 

kinderen we kunnen blijven helpen!  

• Als jij/ jullie niet naar de praktijk kunnen komen door coronaklachten of onze collega heeft 

klachten waardoor fysiek elkaar treffen niet mogelijk is dan zullen we in overleg afstemmen 

of het mogelijk is om te videobellen of gewoon te bellen.  Deze mogelijkheden bekijken we 

per situatie met het doel om jullie traject door te laten gaan en zeker terugval te 

voorkomen! 

• We houden onze wachtkamer gesloten voor volwassenen. Wachten kan in het portaaltje, 

buiten of in de auto.  

• Kom liever 1 minuutje te laat of precies op tijd op je afspraak, dan 10 minuutjes te vroeg. 

Zo hoef je niet onnodig lang buiten te wachten en wordt je snel opgehaald door je eigen 

Jaxie. Ook zijn dan de kinderen, ouders en verzorgers die het uur voor jou een afspraak 

hadden, al veelal weg. Zo is er minder drukte voor de deur en meer veiligheid voor jullie 

zelf. 

• Wanneer je als ouder/ verzorger/ ingeschakelde chauffeur buiten moet wachten, is het 

geen probleem om gebruik te maken van ons toilet in de tussentijd. We zullen je dan wel 

vragen je handen te desinfecteren en de looproute te gebruiken.    

 

4. Traject pauzeren vanwege Corona? 

Omdat we met elkaar een traject zijn gestart waar onze hulp bij nodig is en waar bij de gemeente 

een arrangement voor is aangevraagd en financiering voor opgestart is, is het niet mogelijk om 

vanwege Corona afspraken af te zeggen (m.u.v. bovenstaande uitzonderingen) of onze hulp te 

pauzeren. Wij blijven voor jullie klaar staan om op de praktijk of online af te spreken!  

Mocht dit onverhoopt niet haalbaar blijken, dan zullen we hierover met elkaar in gesprek gaan en 

bespreken wat er nodig is. Dit kan betekenen dat we in overleg met de gemeente en jullie besluiten 

dat onze zorg niet meer nodig is en we het traject zullen afronden.  

 

Mocht je nu toch twijfels hebben of een afspraak door kan gaan op de praktijk of andere vragen hebben 

omtrent onze praktijk in coronatijd? Bel ons dan gewoon eventjes! Liever een keer te veel dan te weinig!   
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Deze informatie wordt na iedere persconferentie ge-update. Wanneer de situatie vraagt om tussentijdse verscherping door 

opgelegde eisen vanuit de overheid dan zullen wij deze inpassen in ons beleid en waar nodig jullie informeren! Laten we 

er in ieder geval samen voor zorgen dat de afspraken en hulp er zo min mogelijk onder lijdt! Wees niet bang: 

Jaxie! blijft Jaxie! en past overal een mouw aan. Een bezoek aan onze praktijk is nog steeds gezellig en relaxed voor de 

kinderen en jongeren! 

Alvast bedankt voor jullie aandacht en betrokkenheid en tot snel op onze praktijk! 

 


