Samen tegen Corona
AUTRINSIEK – EXPERTISE IN AUTISME (d.d. 12-06-2020)
In deze bijzondere tijd vind ik het met u belangrijk om uw behandeling en of de behandeling van uw
kind door te kunnen laten gaan.
Face-to-face waar het weer kan én voor iedereen veilig voelt.
Telefonisch of digitaal via een beveiligde internetverbinding is ook nog altijd mogelijk.
Huisbezoeken zijn op dit moment nog niet mogelijk.

Een face-to-face behandeling in de praktijk
Wat kunt u van uw behandelaar verwachten en wat vragen wij van u?
De praktijk volgt strikt de richtlijnen van het RIVM.
In de praktijk vragen wij dit ook van u.
Voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van uw behandelaar én de veiligheid van iedereen om ons
heen.
Voorafgaand aan elke nieuwe afspraak krijgt u uiterlijk een dag van
tevoren een mail, waarin we controleren of de afspraak face-to-face
door kan gaan.
Afspraken kunnen NIET face-to-face doorgaan als u zelf of één van
uw huisgenoten (één van) de volgende klachten heeft:
- Koorts of de afgelopen 48 uur koorts gehad
- Sinds kort ontstane benauwdheidsklachten of kortademigheid
- Hoesten
- Keelpijn
- (Neus)verkoudheid: snotteren, niezen, loopneus of verstopte
neus
- Sinds kort ontstane onverklaarbaar smaak- en of reukverlies
- Sinds kort ontstane extreme vermoeidheid, (onverklaarde)
diarree, spierpijn (in combinatie met één of meerdere van
bovenstaande klachten)
Afspraken kunnen eveneens NIET doorgaan wanneer er sprake is
van een bewezen of verdachte Coronabesmetting bij u zelf en of
één van uw huisgenoten.
Wanneer de afspraak om bovenstaande redenen niet door kan
gaan, neemt u voorafgaand aan de afspraak telefonisch of via de
mail contact op met de praktijk. Zelfs als dit op de dag van de
afspraak is. Er zullen voor het afzeggen of verplaatsen van deze
afspraak binnen 24 uur geen kosten in rekening worden gebracht.
Afspraken kunnen dan wel telefonisch of via beeldbellen doorgaan.

Afspraken kunnen doorgaan met maximaal twee volwassenen.
Of maximaal twee volwassenen en een kind/jeugdige.
Vriendelijk verzoek om na het aanbellen bij de praktijk 1,5 meter
afstand te nemen.
Zodat uw behandelaar u op gepaste afstand kan ontvangen.
Bij binnenkomst in de praktijk zal u nogmaals worden gevraagd of u
zelf of één van uw huisgenoten (één van) bovengenoemde klachten
heeft.
Blijkt hiervan sprake dan zal de afspraak NIET door kunnen gaan.
Samen plannen we via de mail of telefonisch een nieuwe afspraak.
Volgt u bij binnenkomst s.v.p. de aanwijzingen van uw behandelaar
op (looproute, desinfecteren, zitplaatsen).
Bij binnenkomst en bij vertrek wordt u verzocht uw handen te
desinfecteren.
Hiervoor is in de hal desinfectie vloeistof beschikbaar.
Ook uw behandelaar heeft
gedesinfecteerd en of gewassen.
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In de praktijk houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
Wanneer dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij testonderzoek) zal
gebruik worden gemaakt van een scherm.
De materialen worden vooraf gedesinfecteerd.
We schudden geen handen.

Wanneer u dit wenst is het voor uw behandelaar mogelijk
handschoenen te dragen en of een mondkapje te gebruiken.

Helaas kan er geen, dan alleen in zeer dringende situaties, gebruik
worden gemaakt van het toilet.
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