Informatie Praktijk Prisma i.v.m. het Corona virus
laatste update: 22-03-2020 9.00 uur

Op basis van de nieuwe maatregelen die door de overheid zijn genomen in verband met het
corona virus, heb ik moeten besluiten om vanaf 16 maart tot minimaal 6 april a.s., alleen
nog intakes en/of consulten te doen d.m.v. videobellen via een beveiligde verbinding of
telefonisch.
Dit besluit neem ik niet vanuit een angst voor het Corona virus maar vanuit RESPECT en
LIEFDE voor jouw en mijn gezondheid, de gezondheid van onze geliefden en iedereen waar
wij mee in aanraking komen.
Ook werk ik met kwetsbare cliënten en cliënten in de risicogroepen.
Op deze manier wil ik dat doen wat binnen mijn vermogen ligt, om verspreiding van dit virus
via/in mijn praktijk tot een minimum terug te brengen.
Alle cliënten die nu afspraken hebben in mijn praktijk, worden tijdig door mij geïnformeerd
en kunnen hun fysieke afspraak/afspraken om te zetten in:
1. een consult d.m.v. videobellen via een beveiligde verbinding (AVG proof)
OF
2. een telefonische consult
OF
3. de fysieke afspraak verzetten naar een later moment
In de situatie dat er sprake is van plotselinge ziekteverschijnselen of als er plotseling door
werk- en/of zorgtaken een beroep op jou wordt gedaan, waardoor je de ‘afspraak op
afstand’ niet door kunt laten gaan, zie ik af van de 24 uurs afzegtermijn.

Het maken van een afspraak voor nieuwe cliënten
Ondanks deze periode waar we nu met z’n allen in zitten, kun je een nieuwe afspraak blijven
maken voor een intake/therapie. Deze zullen vooralsnog dus via bovenstaande
mogelijkheden plaatsvinden en niet fysiek in mijn praktijk.
Mail, bel of app me gerust. Ik kan je dan ook meenemen in de mogelijkheden die er op dat
moment zijn, afgestemd op de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus.

Ik besef dat deze situatie en dus ook deze maatregel anders is dan normaal.
Echter.. koester dat jezelf gezond bent en blijft
Tip:
Laten we vooral deze periode ook gebruiken om aandacht te besteden aan de kwetsbare
medemensen in onze samenleving, de mensen die alleen thuis zitten of laten we de mensen
die in vitale beroepen elke dag KEI HARD WERKEN ondersteunen indien mogelijk....
Of kijk naar waar je al lange tijd niet aan toe bent gekomen en waar je nu WEL tijd voor hebt.
Kijk in deze ANDERE TIJD naar de mogelijkheden die er OOK ZIJN!!!!

Met groet,
Sylvia Fleurkens-Praktijk Prisma

Vanwege het Corona virus heb ook ik een aantal maatregelen genomen in mijn praktijk.
Ik wil vooral vanuit realisme én de juiste informatie vanuit de overheid en het RIVM
verantwoord blijven werken voor elke cliënt die in mijn praktijk komt en ook voor mijzelf als
therapeut.
Cliënten die een afspraak hebben bij mij in de praktijk worden tijdig door mij geïnformeerd,
afgestemd op de ontwikkelingen die er in het moment zijn.
Met de huidige informatie vanuit de overheid en het RIVM geldt binnen mijn praktijk
momenteel het volgende in verband met het Corona virus:
Bij de volgende klachten:
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts,
annuleer je afspraak bij mij per app; we gaan de afspraak in overleg opnieuw plannen.
Bij enige twijfel:
kom niet; annuleer je afspraak bij mij per app; we gaan de afspraak in overleg opnieuw
plannen
In de situatie dat er sprake is van plotselinge ziekteverschijnselen of als er plotseling door
werk- en/of zorgtaken een beroep op jou wordt gedaan, waardoor je niet kunt komen. zie ik
af van de 24 uurs afzegtermijn.
Alternatieven:
Een alternatief is om consulten via Skype of videotelefoon (Facetime / Whatsapp) te laten
lopen. Heb je klachten, heb je twijfel of wil/kun je niet komen, dan kan dit ook een optie zijn.
Laat het me gerust even weten als je hier behoefte aan hebt of dit wilt.
Heb ik zelf bovenstaande klachten, dan zullen alle afspraken geannuleerd worden.
Ik zal cliënten dit dan ook tijdig laten weten. Indien mogelijk kijken we naar een alternatief,
afhankelijk van de behoefte van de client en hoe ik me op zo’n moment voel.
Heb je bovenstaande klachten NIET, dan kan in principe de geplande afspraak/sessie gewoon
doorgaan. Wil je echter liever niet komen, laat dit dan tijdig weten aan mij per app, e-mail
of telefonisch.
In de situatie dat er sprake is van plotselinge ziekteverschijnselen of als er plotseling door
werk- en/of zorgtaken een beroep op jou wordt gedaan, waardoor je niet kunt komen. zie ik
af van de 24 uurs afzegtermijn.
Het maken van een afspraak voor nieuwe cliënten
Je kunt een nieuwe afspraak voor een intake/therapie blijven maken.
Mail of bel, app me gerust. Ik kan je dan ook meenemen in de mogelijkheden die er op dat
moment zijn, afgestemd op de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus.

Voorzorgsmaatregelen in mijn praktijkruimten:
Met de huidige informatie vanuit de overheid en het RIVM gelden momenteel binnen mijn
praktijk de volgende voorzorgsmaatregelen:
- we geven elkaar geen hand
- ik wil je vragen om de handen te wassen voordat we de praktijkruimte betreden
- zelf was ik na iedere cliënt mijn handen
- in mijn praktijk maak je gebruik van papieren handdoeken en zakdoekjes
(er zijn in alle ruimten voldoende papieren handdoekjes en - zakdoekjes/tissues aanwezig)
- als je onverhoopt toch hoest of niest, doe dit in de binnenkant van je elle boog
- alle plekken in de praktijkruimte die veel aangeraakt worden (deurklinken et cetera) en
alle (werk)materialen die gebruikt worden, zullen tussen elke sessie gedesinfecteerd
worden door mij.
- vuilnisbakken zijn in elke ruimte aanwezig. Papieren handdoeken en tissues kun je zelf in
deze vuilnisbak deponeren.
Ik wil vooral vanuit realisme en de juiste informatie vanuit de overheid en het RIVM
verantwoord blijven werken voor elke cliënt die in mijn praktijk komt en natuurlijk ook voor
mijzelf als therapeut.
Ik doe mijn best om deze informatie up to date te houden. Deze informatie kan echter op
enig moment achterhaald worden door de meest actuele informatie en maatregelen vanuit
de overheid en RIVM.
Ik blijf iedereen dan ook verwijzen naar de meest actuele informatie via de website van de
rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreidingcoronavirus-in-nederland

Heb je nog vragen, neem vooral contact met me op via Whatsapp, telefonisch of per e-mail.
Hopend op je begrip hiervoor!
Met groet, Sylvia Fleurkens

