
 

 

 

Rheebruggen - Ansen, 06-05-2020 

 

Betreft: Beleid Corona Oosteinde kinderen en jeugd 

 

Geachte ouders, verzorgers, heer/mevrouw,  

 

Inmiddels zijn we al weken in de ban van het Coronavirus en treedt er weleens wat 

verzadiging op, maar ook onrust over het niet kunnen vormgeven van de 

behandelingen zoals we zouden willen. Tegelijkertijd voelen we de plicht, de 

behoefte en de noodzaak ons werk, zo goed als mogelijk op te pakken en vorm te 

geven in deze tijden van (begrijpelijk) beperkende maatregelen. Via deze brief 

willen we u graag informeren over hoe wij als team van Oosteinde kinderen en 

jeugd om willen gaan met de actuele situatie.  

Net als iedereen, willen wij de verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk 

helpen voorkomen. Hierdoor zullen de afspraken er in ieder geval tot nader order 

anders uit blijven zien. Uw behandelaar heeft contact met u opgenomen om te 

overleggen op welke manier de behandeling vormgegeven zal worden.  

• Waar mogelijk zullen onze afspraken telefonisch of via beeldbellen 

plaatsvinden. 

• Als uw behandelaar of de behandelaar van uw zoon of dochter, besluit dat 

het noodzakelijk is om naar de praktijk toe te komen houden wij ons aan de 

hygiëneregels en andere preventieve maatregelen.  

o We schudden geen handen.  

o We hanteren een vaste looproute in de praktijk.  

o We werken nimmer met meer dan drie hulpverleners tegelijkertijd in het 

pand.  

o We werken op verschillende start- en eindtijden (hele, halve uren of 

kwartieren). 

o We vragen u uw handen te wassen of met handalcohol te 

desinfecteren bij binnenkomst.  

o We schenken (helaas) geen thee, koffie en/of limonade en vragen u 

om eventueel zelf iets te drinken mee te nemen.  

o We halen uw kind op van de parkeerplaats.  

o Wanneer het van belang is voor de sessie dat ouder(s) erbij aanwezig 

zijn, kan dat, maar dan wel met inachtneming van 1,5 meter afstand.  

o Als ouders niet aanwezig hoeven te zijn, vragen we u buiten te blijven 

of in uw auto te wachten.  We brengen uw zoon/dochter aan het eind 

van de sessie terug naar de auto. 

 



 

 

o Behandelkamers en de wachtkamer zijn aangepast: losse spullen, 

kussens, knuffels, meubels van stof, etc. zijn verwijderd.  

o Bureaus staan dusdanig opgesteld dat de cliënt en de behandelaar 

1,5 meter afstand kunnen houden. 

o Mocht er een pen nodig zijn voor een sessie (bij onderzoeken 

bijvoorbeeld) dan vragen wij of ouders/kind zelf een pen/potlood 

meenemen. 

o We nemen de verantwoordelijkheid om na ieder bezoek gebruikte 

spullen, maar ook bijvoorbeeld het toilet weer schoon te maken. 

o We maken gebruik van papieren zak- en handdoeken. 

o Hoesten of niezen in de elleboog. 

o Als u klachten heeft die op Corona kunnen wijzen, zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, vragen wij u om niet naar 

de afspraak te komen.  

o Ook wanneer de behandelaar klachten heeft, zal de sessie worden 

afgezegd.  

We begrijpen natuurlijk dat het afstandelijker, minder warm zal voelen dan u van ons 

gewend bent en dat dat een ongemakkelijk of geforceerd gevoel kan geven. 

Tegelijkertijd willen we met deze maatregelen zorgdragen voor uw gezondheid, die 

van uw kind(eren) en onze eigen gezondheid. We hopen op uw begrip hiervoor. We 

kijken uit naar de dag dat onze hulpverleningstrajecten weer de vorm krijgen als 

vanouds waarin we optimaal ons werk kunnen uitvoeren. Tot die tijd doen we het zo 

en doen we het samen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Het team van Oosteinde kinderen en jeugd 
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info@oosteindekinderenenjeugd.nl 

www.oosteindekinderenenjeugd.nl 


