
 
 

 

Onderwerp: Update beleid omtrent Corona / COVID-19 

 

Beste cliënten, familieleden en collega’s, 

Om deze update te beginnen met de woorden van Rutte: “We doen ons best, maar 

het virus doet het beter”. De versoepeling van de maatregelen heeft helaas 

landelijk geleidt tot een opleving, een 2e golf van het virus. Na de persconferentie 

van Minister President Rutte zijn wij genoodzaakt om de teugels weer wat 

strakker aan te trekken.  

Wij hebben het volgende besloten: 

Triage: 

Tijdens het plannen van de afspraak zal uw behandelend ergotherapeut een 

triage gesprek met u afnemen, zodat duidelijk is dat bij lichte 

ziekteverschijnselen de behandeling uitgesteld kan worden of op een alternatieve 

manier doorgang kan hebben. Wij hebben vanuit de praktijk de mogelijkheid om 

via een beveiligde route te videobellen.  

Behandelingen aan huis:  

Wij zijn van mening dat ergotherapie sterk context afhankelijk is en wij de beste 

zorg kunnen leveren in de situatie waar het handelen plaats vindt. Om onze zorg 

zo veel mogelijk op normale manier doorgang te laten hebben, zullen wij vanaf 

heden Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Daarnaast houden wij 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en houden wij ons aan de andere algemene 

hygiëneregels. Hier is niets in veranderd. U bent vrij om te beslissen om zelf ook 

PBM te dragen.  

Behandeling op de praktijk:  

Door de landelijke aanpassing omtrent het beleid rond het dragen van 

mondkapjes, is vanaf heden het dringende verzoek om bij bezoek aan de praktijk 

een mondkapje te dragen. Zowel cliënt als therapeut dragen tijdens de therapie 

een mondkapje. Daarnaast blijven de overige maatregelen van kracht: 

- Wij schudden geen handen en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand; 

- Wij vragen u zo veel mogelijk alleen te komen en maximaal 5 minuten 

vooraf aanwezig te zijn; 

- Wordt u bij binnenkomst verzocht uw handen te wassen met water en 

zeep; 

- De therapeut opent en sluit de deur en desinfecteert de ruimte na afloop.  

Wanneer de (lichamelijke) situatie van u of iemand uit uw huishouden 

verandert, willen wij u vragen contact met ons op te nemen op 010 30 70 420. 

Hierna kunnen we samen beslissen hoe de behandeling verder vorm gegeven 

wordt.  



 
 

 

Stagiaire: 

Onze stagiaire, Juliët Groenen, blijft voorlopig haar stagewerkzaamheden 

voortzetten, onder dezelfde, bovenstaande voorwaarden. Wanneer zij aanwezig 

wil zijn bij een (deel)behandeling, zal dit te allen tijde vooraf met u overlegd 

worden.  

Alle maatregelen zullen voor onbepaalde tijd van toepassing zijn. Wij volgen het 

nieuws en de ontwikkelingen. Mochten er veranderingen zijn, zullen wij dit 

melden. 

Dank voor uw begrip en voor allen veel succes en goede gezondheid de komende 

periode. 

 

Hartelijke groet, 

Annelieke Jochems, Rianne Scholten, Marlien Bok, Monique Kenter en Ilse 

Daamen.  

 

 


