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NIEUWSBERICHT DECEMBER 2020 T.A.V. CORONAMAATREGELEN 

 

Geachte cliënten, 

 

Vanaf 15 december 2020 om 0.00 uur geldt een harde lockdown: veel winkels en 

andersoortige locaties moeten tot 19 januari 2021 de deuren sluiten.  Juist in deze 

ingrijpende periode blijft het zeer van belang dat we u psychologische zorg kunnen blijven 

bieden. Hieronder staan een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden: 

Face-to-face behandelen 

Psychologen en psychotherapeuten verlenen zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 

(of de Jeugdwet) en vallen onder de Wet BIG. Wij kunnen  daarom cliënten face-to-face 

blijven zien. Uiteraard bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van videobellen of 

telefonisch contact, wanneer u of wij zelf klachten hebben, óf wanneer u zich er niet prettig 

bij voelt om naar de praktijk te komen. Schroom niet om met ons te overleggen wat de best 

passende optie is. 

RIVM-maatregelen 

Houd u aan de maatregelen van het RIVM: blijf thuis bij klachten, was/desinfecteer uw 

handen, houd (meer dan) anderhalve meter afstand en hoest of nies in de elleboog.  Wij 

zullen de deur van de behandelkamer voor u openen en sluiten en contactpunten regelmatig 

reinigen. Daarnaast zullen we de behandelruimtes en de wachtkamer regelmatig luchten. 

Neem zodoende een extra vest of jas mee. 

Mondkapjes 

Zorglocaties vallen niet onder de mondkapjesplicht. Echter, willen we u verzoeken om een 

mondkapje te dragen in de wachtruimte. Dit verzoek geldt uiteraard niet voor mensen met een 

beperking. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar: 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u uiteraard contact 

met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anneloes de Jong en Twinga Tran 


