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Beste ouders en kinderen! 
 
Binnen mijn praktijk houd ik me aan de richtlijnen van het RIVM. Op basis hiervan heb ik een aantal 

regels opgesteld. 

 

– Bel aan (of klop op de deur) en kom op de juiste tijd (niet te vroeg) zodat u direct achter mij aan 

door kunt lopen naar mijn kamer;  

– Ik geef geen hand, maar zal wel vriendelijk naar u knikken; 

– Bij binnenkomst graag handen ‘wassen’ met de desinfecterende gel die klaar staat. 

– Laat uw kind zoveel mogelijk alleen komen of met maximaal één ouder/begeleider; 

– De ouder of begeleider kan geen gebruik maken van een wachtkamer en zo min mogelijk van het 

toilet. U kunt buiten wachten (er staat een bank voor de praktijk, waar u bij mooi weer plaats kunt 

nemen), in de auto, of maak even een ommetje.  

– Na afloop van de sessie (na drie kwartier) kom ik met uw kind naar buiten en maken we een 

nieuwe afspraak. 

- iedereen vanaf 13 jaar moet bij binnenkomst en weggaan een mondkapje dragen; in mijn kamer 

mag deze af. 

Heeft uw kind of u of iemand anders in het gezin last van: 

Verkoudheid of loopneus? Verhoging of koorts? Hoesten? Kortademigheid? Grieperig gevoel? 

Of moet uw kind in quarantaine bijvoorbeeld door een besmetting in de klas? 

Blijf dan thuis en stuur even een mail naar vandenbroek.louise@planet.nl. We kunnen indien 

mogelijk de afspraak dan omzetten in een beeldbel- of belafspraak. Mocht ik deze klachten hebben, 

dan zal ik zelf de afspraak afzeggen en ook dan kunnen we beeldbellen. 

 

Bij kinderen die op de middelbare school zitten en bij oudergesprekken, zal ik zoveel mogelijk online 

de gesprekken doen via Therapieland, tenzij er een zwaarwegende reden is om elkaar toch live te 

spreken. 

Hartelijk dank voor de medewerking!  


