
 

Doornspijk, 25 maart 2020 
 
 
Betreft: Update richtlijnen coronavirus (COVID-19) 
 
 
Beste ouders/verzorgers/voogden, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart 2020, waarin voor iedereen verscherpte 
richtlijnen zijn afgegeven, ontvangt u hierbij een update met betrekking tot de werkzaamheden van 
praktijk De Nerflander | De Coulissen. Tot 1 juni 2020 is het niet toegestaan om met meer dan 3 
personen samen te komen. Bij klachten als hoesten en neusverkoudheid dient men thuis te blijven. 
Bij koorts dienen alle gezinsleden van de zieke thuis te blijven. 
 
Uitzonderingen op deze maatregelen zijn er voor cruciale beroepsgroepen. Volgens de 
Rijksoverheid valt ook de Jeugdhulp onder de cruciale beroepsgroepen. Los daarvan vinden wij het 
belangrijk dat wij juist nu wekelijks contact met onze cliënten hebben. Omdat onze cliënten 
uitsluitend in één-op-één contact met de therapeut of begeleider gezien worden, is er geen 
noodzaak om de praktijk te sluiten. De overheid, het RIVM of de beroepsvereniging hebben 
vooralsnog geen maatregelen afgekondigd die sluiting noodzakelijk maken. 
 
Praktijk De Nerflander | De Coulissen hanteert de volgende verscherpte richtlijnen rondom het 
coronavirus: 
- bij gezondheidsklachten van de cliënt (hoesten, niezen, neusverkoudheid, keelpijn of koorts) 
willen we u vragen niet naar de praktijk te komen en de therapie/begeleiding tijdig af te zeggen. 
- bij koorts bij één van de andere gezinsleden (geldt ook voor de therapeut/begeleider) kan 
therapie of begeleiding geen doorgang vinden en dient dit tijdig afgezegd te worden. 
- onder deze omstandigheden wordt de therapie of begeleiding 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. 
- zijn cliënt en therapeut/begeleider beiden gezond, dan kan de therapie/begeleiding gewoon 
doorgang vinden 
- nies en hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
- kom alleen met de cliënt naar de praktijk, neem geen andere gezinsleden mee en blijf niet in de 
wachtruimte of keuken tijdens de therapie. 
- vóór en na elke sessie wassen zowel cliënt als therapeut/begeleider hun handen 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. 
- oudergesprekken/evaluatiegesprekken vinden telefonisch plaats. 
 
 
 



 

 
 
Praktijk De Nerflander | De Coulissen blijft geopend, tenzij er door de overheid aanvullende 
maatregelen genomen worden, die ook ons als praktijk aangaan. 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.  
 
Twijfelt u over de voortgang van de therapie of begeleiding in de periode tot 1 juni 2020? Daar 
hebben we begrip voor. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of wilt overleggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemieke & Marc Hendriksen 

 


