
 
 
Beste cliënt(e), 
 
Hieronder leest welke regels gelden in de sector psychologische zorg en dus ook bij Voel je Denken. 
 
Ik vertrouw erop dat u deze regels nauwkeuring opvolgt. 
 
Bij aanwezigheid klachten: 
Zoals het RIVM adviseert geldt bovenal dat iedereen thuis moet blijven bij klachten als 
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.  
Voorts moet men thuisblijven wanneer je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die besmet 
is met Corona. 
 
Wanneer er klachten zijn of u wilt liever om andere redenen niet komen, dan is er een mogelijkheid 
om de sessie te vervangen door een telefonisch gesprek of een gesprek via een beveiligde digitale 
spreekkamer. 
 
Wanneer u de afspraak wilt annuleren, dan gelden de gebruikelijke no-show regelingen. Dit betekent 
dat, ter voorkoming van kosten, annulering van de afspraak uiterlijk 24 uur voor de afspraak dient te 
gebeuren. Dit is overigens niet van toepassing wanneer er in de 24 uur voor de afspraak een van de 
hier bovengenoemde klachten optreden. Dan ten alle tijden de afspraak annuleren. 
 
Bij afwezigheid van klachten: 
Dan kunt u naar de praktijk komen. U kunt er ook voor kiezen om de afspraken alsnog telefonisch of 
via een beveiligde spreekkamer te laten verlopen. 
 
Wanneer u er wel voor kiest om naar de afspraak te komen, dan hanteer ik de volgende regels: 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Desinfecteren van de handen 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Geen handen schudden 
• Er wordt geen koffie, thee of water aangeboden om ook besmetting via kopjes te voorkomen 
• Ik ventileer de ruimte en maak tussen de afspraken de ruimte schoon 

Houdt uw mail en telefoon voor een afspraak in de gaten, voor het geval ik de afspraak zou moeten 
annuleren i.v.m. besmetting of klachten. 

Voor vragen of annuleren van afspraken kunt u mij het beste bereiken via de mail: 
info@voeljedenken.nl. Telefonisch ben ik bereikbaar via 06-51953242. 

Wanneer ik geen bericht van u verneem, ga ik ervanuit dat u wel naar de geplande afspraak komt en 
is de no-show regeling (zie hierboven) van toepassing. 
 
Veel sterkte in deze tijd. 
 
Met hartelijke groet, 
Lotte Motmans, GZ-Psycholoog Voel je Denken 


