
 

Beste Ouders, Lieve kinderen en pubers, 

Wat een vreemde en vooral onwerkelijke tijd maken we door momenteel. Omdat ik weer 

life sessies (kind/puber) ga starten, maar het Coronavirus nog steeds actief is (en ik zelf tot 

een kwetsbare groep behoor). Zijn er mede vanuit de beroepsorganisatie en koepel 

bepaalde spelregels opgesteld voor jullie en mijn veiligheid. 

Hoe zien deze spelregels eruit? 

* Bij binnenkomst en na toiletgebruik vraag ik de kinderen/pubers meteen hun handen te 

wassen met zeep.  

* We geven helaas nog steeds geen hand. (Wel een grote glimlach😉). Hoesten en niezen in 

binnenkant ellenboog. 

* Blijf thuis of annuleer als je kind, jijzelf, gezinsleden Of anderen die je kind vaak ziet de 

volgende klachten hebben: hoesten, kuchen of niezen, koorts (38⁰C of hoger), 

kortademigheid, (neus)verkoudheid, of loopneus,  keelpijn, onbekende hoofdpijn, 

onbekende moeheid, onbekende diarree of buikklachten. In overleg worden sessies omgezet 

naar Skype consult. 

* Ben je korter dan 14 dagen voorafgaand aan de afspraak in risicogebied geweest. Dan zal    

het consult in overleg worden omgezet naar Skype consult. 

* Blijf uiteraard tevens thuis als Covid-19 geconstateerd is bij een van de bovenstaande 

personen en/of klasgenootjes o.i.d. Neem dan contact met me op.  

* Ik zal op de dag van de afspraak via whatsapp nog even informeren of de afspraak kan 

doorgaan.  

* Annuleer tijdig zodat ik anderen kan inplannen. Lukt dit niet omdat je kind en/of een 

andere gezinslid in de ochtend van de afspraak niet lekker is ? Geen probleem. Zoals altijd 

kun je bij bovenstaande klachten of andere ziekte/ calamiteiten ook last minute annuleren 

zonder kosten. 

* Twijfel je? Bel of app mij even dan overleggen we of Skype consult beter is. 

* Ik plan mijn afspraken zo, dat afspraken elkaar niet kruisen. Dit was altijd al het geval. 

* Terugkoppeling over sessie en nieuwe afspraak plannen kan telefonisch of via mail.  

* Oudersessies/Intakes plan ik voorlopig via Skype consult. (normaal tarief 90,- euro) 

* Betaling vindt plaats d.m.v. betaalverzoek via Whats app.  

* Breng je kind alleen zónder broertjes, zusjes of vriendjes/vriendinnetjes.  



*  Zorg dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent (Zowel bij brengen als ophalen). Hou 

begin en eindtijd goed in de gaten zodat afspraken niet kruisen en ik tijd heb om schoon te 

maken. Mocht je eerder zijn? Geen probleem wacht dan even in de auto of bij je fiets. 

* Klop even aan dan weet ik dat je er bent. Laat je kind in principe zelf naar binnen komen.  

* De wachtkamer is voor nu buiten gebruik. Concreet betekent dit dat je kind wordt 

gebracht en gehaald. Doe in de tussentijd bv een boodschap of maak een wandeling. 

* Met mooi weer ben je als ouder van harte welkom onder mijn parasol in de tuin. Neem 

dan even een eigen boek mee o.i.d.  

* Laat eigen speelgoed/knuffels voor nu thuis. 

* De Wc wordt minimaal gebruikt. Maar uiteraard wel gewoon als je kind naar het toilet 

moet. 

Wat kunnen jullie van míj verwachten? 

* Ook ik annuleer de afspraak als ik (en/of mijn huisgenoot) bovenstaande klachten vertoon 

of zet deze in overleg om naar Skype consult.  

* Voor en na de behandeling was ik mijn handen met zeep;  

* Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, werkoppervlak, spelletjes, 

stiften e.d., stoelen, schoongemaakt.  

* Dagelijks wordt de praktijk gelucht, schoongemaakt en gedweild. 

* De sessie tussen mij en je kind vindt plaats op 1,5 meter afstand. Gelukkig heb ik een grote 

ruimte waarin dit prima kan. Na sessie zal ik de ruimte luchten. 

* Ik bied de therapie die jullie van mij gewend zijn. 

* Ook EMDR kan weer op een veilige manier aangeboden worden. 

* Ik hou adviezen van RIVM en onze koepel nauwgezet in de gaten. Mochten er nieuwe 

besmettingspieken ontstaan dan zullen life sessies weer worden omgezet naar  Skype 

consult. 

* Voor zowel Skype consult als life sessies geldt mijn normale tarief van 90 euro. 

 

Warme groet Chantal. 

                      


