
 

Betreft: Corona maatregelen Emoties-enzo  
 
Beste cliënt,  

Nu de maatregelen rondom het Corona virus verder worden versoepeld, willen we je de 
mogelijkheid bieden om onze afspraken in de praktijk te hervatten. Dit is een mogelijkheid en 
absoluut geen verplichting. Mocht je het prettig vinden om voor nu (nog) even geen afspraken in 
te plannen of het contact via Beeldbellen te laten verlopen dan is dat uiteraard ook helemaal 
prima!  

Graag informeren we je bij deze over de maatregelen die we in onze praktijkruimte nemen en ook 
wat we hierin aan jou vragen.  

- Er kunnen weer afspraken worden gemaakt. Met het oog op de ruimtes die wij hebben, zullen 
die voorlopig beperkt blijven tot maximaal 3 personen per sessie (incl de therapeut). 

-Heb jij of heeft een van je huisgenoten last van de volgende verschijnselen, bel dan af voor de 
afspraak: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en 
koorts. Dit geldt ook voor de therapeut. Er zullen momenteel geen kosten in rekening worden 
gebracht als je afzegt binnen 48 uur voor de afspraak. Je kunt in dit geval kiezen voor: een 
nieuwe afspraak OF een afspraak via Beeldbellen.  

- Als de deur niet open is, wacht dan even buiten tot de therapeut je komt halen.  

- We schudden geen handen  

- We houden 1,5 meter afstand  

- We serveren tijdelijk geen drinken. Wil je graag iets drinken? Neem dan zelf wat mee.  

- Wij zullen deuren openen en sluiten, ook van onze kamers, jij hoeft de deurklink dus niet aan te 
raken  

- Bij de deur in onze ruimtes staat desinfecteer om je handen schoon te maken. Ook kun je 
voorafgaand en na afloop van een afspraak je handen in het toilet wassen.   

- De stoelen staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar  

- Indien er (creatief) wordt gewerkt, dan hanteren wij ook 1,5 meter afstand  

- Je jas kun je kwijt aan de kapstok in de gang.  

- Mogelijk kunnen we momenteel iets minder afspraken maken, omdat we tussendoor de ruimte 
en materialen schoon moeten maken. We vragen hiervoor jullie begrip.  

- Momenteel kunnen we geen cash geld accepteren  


