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Beste cliënten, 

In verband met het Corona-virus en de aangescherpte richtlijnen van het RIVM geldt er bij Breinz 

vanaf 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020 een aangepast beleid. 

Wat betreft behandelafspraken geldt dat alleen behandeling waarbij face-to-face contact 

noodzakelijk is voor de voortgang van de behandeling (met name EMDR-behandelingen) nog plaats 

zullen vinden op de praktijk. Alle andere behandelafspraken kunnen waar mogelijk plaatsvinden via 

(video-)bellen. Wegens praktische overwegingen proberen we het videobellen zo veel als mogelijk 

via Whats App/Facetime (voor Apple-telefoon) te doen; indien u hier bewaar tegen heeft i.v.m. AVG-

richtlijnen dan kunnen we via een (beperkt beschikbare) beveiligde contactomgeving videocontact 

leggen. 

Voor afspraken die betrekking hebben op een onderzoekstraject zullen afspraken waarbij face-to-

face contact noodzakelijk is (observaties en testdiagnostiek) worden uitgesteld tot na 6 april 2020. 

Andere diagnostische activiteiten, die mogelijk zijn via videobellen of het schriftelijk inwinnen van 

informatie, kunnen doorgang vinden.  

Uw behandelaar zal contact met u opnemen om op basis van bovenstaand beleid een persoonlijk 

plan van aanpak te maken voor de komende weken. Indien, passend bij bovenstaand beleid, uw 

afspraak op de praktijk wel doorgang vindt ,vragen wij: 

- Geen handen te schudden 

- Waar mogelijk 1,5 meter afstand bewaren 

- Af te melden bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en/of (vermoeden 

van) besmetting in de directe omgeving van het kind.  

Het gezondheidscentrum Dolium is voor de cliënten van Breinz op dit moment alleen toegankelijk via 

de ingang van de parkeerkelder; u kunt op de bel van Breinz, 1U drukken en wordt dan 

binnengelaten. Let erop dat er geen andere mensen met u mee naar binnen mogen gaan, en ook als 

u naar buiten gaat er geen mensen naar binnen gaan. Het kan zijn dat u wordt aangesproken door 

controleurs en bij klachten uhet gezondheidscentrum dien te verlaten.   

Algemene informatie is te vinden op www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en te 

verkrijgen via RIVM-infolijn (landelijk): 0800-1351. 

We realiseren ons dat het voor iedereen een uitzonderlijke tijd is en hopen dat we met bovenstaand 

beleid zoveel als mogelijk zowel recht doen aan de continuïteit van de psychologische zorg als aan de 

landelijke richtlijnen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Vriendelijke groet, 
 
Mieke Slenders, Debby Wijnings, Hanneke Stokkermans, Breinz      
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