
   

 
Hoe ik wil omgaan met de Coronamaatregelen rond onze afspraken 
 
Videobellen of afspreken in Leimuiden: eigen keuze cliënt 
Mocht je het nog veiliger vinden om nog niet naar Leimuiden toe te komen, dan kan je mij laten 
weten dat je vooralsnog middels videobellen de gesprekken wenst voort te zetten. Dat geldt ook 
voor als je bent aangewezen op het openbaar vervoer en dit liever wilt mijden. Je kunt daarin 
natuurlijk zelf een keuze maken.  
 
Videobellen via Therapieland 
Ik heb inmiddels na een gratis proefperiode een licentie genomen op Therapieland. Dit is een 
platform voor AVG-proof videobellen met tal van modules en vragenlijsten rond allerhande 
energetische en mentale klachten. Veel van mijn cliënten hebben er al kennis mee gemaakt. Het 
werkt als volgt: vlak voor onze afspraak mail ik je een link. Deze kun je direct openen op een laptop of 
PC. (Google Chrome of Opera als standaard browser instellen). Op een tablet heb je een app nodig. 
Installeer deze Blikbel app van te voren op je tablet (of smartphone). Test even of webcam en 
microfoon goed werken.  
https://therapieland.nl/beeldbellen/handleiding-clienten/ vertelt je alles over hoe het videobellen 
via Therapieland werkt, mocht je er vragen over hebben.  
 
Wat moet je doen in geval van klachten, ziekte? 

1. Ben je ziek in de dagen of twee weken voorafgaand aan onze afspraak, laat mij dit dan zo 
spoedig mogelijk, liefst direct, weten. We hebben dan contact om een nieuwe afspraak te 
maken.  
 

2. Aan het begin van iedere werkdag stuur ik de cliënten die ik die dag zal zien via WhatsApp 
een checklist met vijf vragen (deze checklist voor contactberoepen, psychologen, etc. komt 
van de site van de Rijksoverheid.nl). Mocht je één van die vragen met JA beantwoorden, dan 
verzoek ik je om per omgaande een WhatsApp bericht te sturen met de mededeling dat de 
afspraak niet live kan doorgaan. In dat geval zal ik op het afgesproken tijdstip via videobellen 
contact met je leggen.  
 

3. Mocht je om andere redenen, zoals hooikoorts, verkoudsheidsklachten hebben, neem dan 
ruim op tijd telefonisch contact met mij op.  
 

4. Na herstel van een via een test vastgestelde Coronabesmetting of andere 
luchtwegsymptomen die mogelijk wijzen op besmetting met Covid-19, hebben we overleg of 
de eerstvolgende afspraak via videobellen of live in Leimuiden plaats zal vinden.  
 

 
Waaraan houden we ons in mijn praktijkruimte? 
Naast de basisregels rond niezen, handen wassen, etc. , wil ik op de volgende wijze de RIVM-
richtlijnen naleven in mijn praktijk:  
 

1. Bij aankomst en vertrek gebruik je de medische handgel die in het halletje staat. Ook ik zal  
voor en na iedere afspraak mijn handen daarmee reinigen. 
 



2. Ik begroet je op minstens 1,5 meter afstand in mijn praktijkruimte, waarna we allebei gaan 
zitten. 
 

3. De leuningen van de stoel zijn bedekt met een doek. Deze wordt na ieder gesprek vervangen. 
 

4. In de toilet staat medische handgel. Je kunt je handen ook met zeep wassen en afdrogen met 
een schoon gastendoekje.  
 

5. Zo je dit prettig vindt, is er de mogelijkheid om thee en koffie uit een papieren wegwerp 
bekertje te drinken. Mokken en theeglazen worden vanzelfsprekend goed afgewassen en ik 
zal voor iedere afwas een schone theedoek gebruiken.  
 

Ik hoop dat het allemaal duidelijk is en dat je je er goed bij voelt. Neem gerust contact op, mocht je 
nog iets nodig hebben, waarin niet wordt voorzien in het bovenstaande (06-22916435) 
 


