Doornspijk, 7 mei 2020

Betreft: Update richtlijnen coronavirus (COVID-19)

Beste ouders/verzorgers/voogden,
Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei 2020, ontvangt u hierbij een update met
betrekking tot de werkzaamheden van praktijk De Nerflander|De Coulissen. Na een periode van
video-bellen zullen de behandelsessies (face-to-face) in onze praktijk vanaf maandag 11 mei 2020
weer hervat worden (diagnostiek & behandeling vanaf 1 juni 2020).
De sessies zullen op de ‘normale’ tijden gepland worden, zoals bij u bekend van voor de crisis.
Mocht om een of andere reden afwijking van deze tijd gewenst zijn, dan zal dit tussen u en
therapeut/begeleider rechtstreeks afgestemd worden.
Praktijk De Nerflander|De Coulissen hanteert de volgende richtlijnen rondom het coronavirus:
• Bij gezondheidsklachten (zie hieronder) van cliënt/gezinsleden willen we u vragen niet naar
de praktijk te komen en de therapie/begeleiding tijdig af te zeggen.
• Kom alleen met de cliënt naar de praktijk, neem geen andere gezinsleden mee en blijf niet
in de wachtruimte/ keuken tijdens de therapie.
• Er kan dus voorlopig helaas geen gebruik worden gemaakt van de wachtruimte/keuken
(koffie/thee) of toilet door ouders/verzorgers.
• Laat uw kind thuis vlak voor de therapie nog naar het toilet gaan, we proberen zo min
mogelijk gebruik te maken van het toilet tijdens de therapie/begeleiding.
• Zijn er zaken die belangrijk zijn voor de overdracht van uw kind (vanuit zowel therapeut als
ouders), dan zal dit telefonisch of per mail voorafgaand of na de sessie uitgewisseld
worden.
• De picknicktafel buiten bij de deur zal de overdrachtsplek zijn, zowel bij brengen als bij
halen van uw kind. Bij regen brengen we uw kind zo nodig naar de auto.
Heeft uw kind één of meerdere van de volgende (ook milde!) gezondheidsklachten:
• Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft uw kind de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Hebben de huisgenoten/gezinsleden van uw kind koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uw kind of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Onder deze omstandigheden wordt de therapie of begeleiding bij tijdig afzeggen (12 uur van te
voren) uiteraard niet in rekening gebracht.
Met cliënten die niet naar therapie kunnen komen, is video-bellen toegestaan. Per cliënt en per
situatie zal in overleg met de therapeut/begeleider gekeken worden of dit wenselijk en haalbaar is.

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
Loopneus
Keelpijn
Verhoging (tot 38 graden) of koorts
Kortademigheid
Moeheid
Hoofdpijn
Oog-/oorontsteking
Je ziek voelen en/of diarree

De al eerder aangekondigde algemene richtlijnen blijven onverminderd van kracht:
• Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Vóór en na elke sessie wassen zowel cliënt als therapeut/begeleider hun handen 20
seconden met water en zeep.
• Er zijn handzeep en papieren afdroogdoekjes aanwezig binnen de praktijk.
• We geven geen handen en we hanteren zoveel mogelijk een afstand van 1,5m tot elkaar.
• er is vrijwel nihil fysiek contact in de interventies en we proberen veel naar buiten te gaan.
• Materiaal zal zoveel mogelijk na gebruik gedesinfecteerd worden en bepaalde materialen
zullen we voorlopig niet gebruiken.
• Oudergesprekken/evaluatiegesprekken vinden zo mogelijk telefonisch plaats.
Wij dragen zorg voor een gezonde en zo optimaal mogelijk hygiënische werkomgeving voor onze
cliënten en medewerkers. Wij kunnen echter niet garanderen dat het virus niet binnen onze
praktijk overgedragen wordt.
Ondanks deze maatregelen verheugen wij er ons op jullie weer live te ontvangen en samen aan het
werk te gaan.
Met vriendelijke groet,
Annemieke & Marc Hendriksen

