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Beste cliënten, 
 
Zoals jullie alvast reeds vernomen hebben, zijn er in het land heel wat maatregelen getroffen 
i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. 
 
Ook in onze praktijk willen wij waken over jullie en onze gezondheid en geen onnodige 
risico’s nemen. 
 
Onze praktijk blijft open voor consulten. De trainingen dewelke gepland zijn, worden 
verschoven naar een latere datum (voorlopig tot na de paasvakantie). 
 
Wel willen we graag een aantal richtlijnen mededelen dewelke we in onderling overleg 
genomen hebben. 
 
° vooreerst zorgen we er zelf voor dat we bij ziekte de consultaties annuleren 
 
° graag zouden we jullie willen vragen om niet langs te komen in de praktijk zo jullie of je 
kinderen ziek zijn t.t.z. verkoudheid, hoesten, niezen of koorts; 
  ook niet als er in de nabije omgeving een coronabesmetting is vastgesteld; 
  gezien we in de praktijk ook zorg verlenen aan oudere en kwetsbaardere personen willen 
we hen graag garanderen dat hun komst naar de praktijk veilig is 
 
° er is in de praktijk de mogelijkheid om een consult te hebben via skype-gesprekken of 
wandelsessies (en dit afhankelijk van bij wie je in begeleiding bent); 
  elke cliënt(e) kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met zijn/haar psycholoog, 
psychotherapeut of coach 
 
° we sluiten onze wachtkamer (voorlopig) tot en met 3 april; 
  we willen jullie vragen om aan te bellen op het uur van je afspraak en zo nodig in de wagen 
te wachten als je vroeger ter plaatse bent; 
  aan de ouders willen we vragen om hun kinderen te brengen tot aan de voordeur en, tenzij 
er een ouder - of gezinsgesprek voorzien is, niet binnen te komen; 
  graag willen we wijzen op de adviezen van de overheid om geen grootouders in te 
schakelen  bij het brengen en halen van je kinderen; 
  we doen ons best om de gesprekken tijdig te laten beginnen en eindigen 
 
° zo je een consult hebt, vragen we je om afstand te houden, geen handen te geven en je 
handen zowel bij het binnenkomen als het buitengaan te wassen én te desinfecteren. 
  alle materiaal zal voorzien zijn in de badkamer op de benedenverdieping en/of de ingang 
van de praktijk; we begeleiden je hierin wel bij je komst. 
 
Met dank om deze maatregelen door te nemen en bij te dragen aan de zorg dewelke we 
willen neerzetten in het kader van de bescherming van ieders gezondheid. 
Bij verdere vragen kan je terecht op info@jaspis.be of op het algemeen praktijknummer 
02/5694616 
 
Warme groet, 
het Jaspisteam 
 
	


