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Beste cliënten,
Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het aangepaste beleid van Breinz in verband met
het Corona-virus. De aangepaste werkwijze heeft in de afgelopen periode verder vorm
gekregen; zowel door de ervaringen na het hervatten van afspraken op de praktijk als ook
door wijzigingen in het algemene beleid van Gezondheidscentrum Dolium hebben we deze
weer wat bijgesteld, hierbij zowel rekening houdend met de werkbaarheid als de richtlijnen
van het RIVM.
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We schudden geen handen en houden ons aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand.
De praktijkruimte is hier op aangepast en er staat op elke tafel een scherm.
De behandelcontacten op de praktijk betreffen, in verband met de grootte van onze
praktijkruimtes, afspraken met maximaal 2/3 personen (van één gezin). Indien
wenselijk en mogelijk maken we gebruik van videobellen middels het beveiligde
programma Clickdoc, waarvoor u voor de afspraak een inlogcode krijgt.
Bij aanvang van de afspraak wast de behandelaar haar handen; we vragen onze
cliënten dit ook te doen. Indien nodig kan dit tussendoor uiteraard ook.
Er wordt geen drinken geschonken. Tijdens de onderzoeksmomenten kunnen
kinderen eventueel zelf wat drinken en een tussendoortje meenemen.
Tussen de afspraken door wordt tijd gepland waarin de ruimte en eventueel gebruikte
materialen worden gedesinfecteerd. In verband met de tijd die hiervoor nodig is en de
beperkte ruimte in onze wachtkamer, verzoeken we u niet eerder te komen dan de
afgesproken tijd. Er kunnen geen mensen in de wachtkamer wachten.
We verwachten van u om af te melden bij klachten als neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts en/of (vermoeden van) besmetting (in de directe omgeving) van het
kind. Hiervoor brengen we uiteraard geen kosten in rekening.

Met ons beleid en het treffen van de juiste maatregelen hopen we zowel recht te doen aan het
zo veel mogelijk bieden van continuïteit van de psychologische zorg als aan de landelijke
richtlijnen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij realiseren ons dat het voor
iedereen een uitzonderlijke tijd is die voor kinderen/jongeren en hun gezinnen uitdagingen
met zich mee brengt. We willen dan ook benadrukken dat we graag ondersteuning bieden
waar nodig en mee willen denken in het bieden van maatwerk, juist ook in deze
uitzonderlijke tijd. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen en om uw
vragen/zorgen te bespreken.
Vriendelijke groet,
Mieke Slenders
Debby Wijnings
Hanneke Stokkermans
Breinz - Psychologiepraktijk voor Kind & Jeugd

