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Hoofddorp, 18 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Betreft: informatiebrief coronavirus 
 
 
 
Geachte relatie, beste cliënt, 
 
Bij deze brengen wij u op de hoogte van onze werkwijze omtrent het coronavirus (COVID-19). 
Deze is in overeenstemming met de huidige richtlijnen van de landelijke vereniging van 
vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP).  
 
Wij vinden het belangrijk, en zijn ook verplicht, om onze therapieën zo goed mogelijk te 
continueren. Vanwege de door de overheid genomen maatregelen geldt het volgende: 
 

• De afstand tussen therapeut en cliënt in de spreekkamer is nog steeds anderhalve 
meter. Houdt u zelf ook deze afstand aan in de wachtruimte, ten opzichte van andere 
wachtenden. 
 

• Wij schudden geen handen, wij wassen onze handen geregeld en grondig en we 
verwachten dat ook van al onze cliënten. 

 
• Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u 

dringend uw afspraak af te zeggen en een coronatest te doen, ook als u deze 
klachten minder dan 24 uur vóór uw afspraak opmerkt. Als een gezinslid deze 
klachten heeft, geldt hetzelfde. U kunt dit ook verwachten van uw therapeut. Wij 
zullen het no-showtarief de komende tijd soepel hanteren wanneer het een afmelding 
betreft om deze gezondheidsklachten.  

 
Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met uw therapeut. Wij denken graag 
met u mee. Waar nodig en mogelijk kan worden overlegd over eventuele alternatieven.  
 
Bovenstaande punten gelden in ieder geval tot het voorjaar van 2022. Indien de overheid 
andere maatregelen treft die van invloed zijn op onze werkwijze en uw therapie, zullen wij u 
hier uiteraard opnieuw van op de hoogte brengen. Voor informatie over het coronavirus 
verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
Het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid is 0800 – 1351.   
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