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Corona update
Per 17 maart jl. zijn de behandelaren gestart met thuiswerken middels videobellen. Ondertussen zijn we alweer ruim tien weken verder en hebben we de stap gemaakt om
per 1 juni alle behandelaren weer vanuit de praktijk te laten werken. Dat betekent echter niet dat alle afspraken weer op de praktijk plaatsvinden. Dit wordt in gezamenlijk
overleg met u en uw behandelaar afgesproken. Is dit niet met u afgesproken door het
secretariaat of uw behandelaar? Dan vinden uw afspraken nog plaats via videobellen.
Langzaamaan zullen wij steeds meer cliënten ontvangen op de praktijk.
De volgende maatregelen zijn op dit moment van toepassing als u wel een afspraak op
de praktijk heeft.


Alle kinderen onder de 18 jaar worden per 11 mei weer op de praktijk gezien.
Kinderen onder de 12 jaar mogen met één ouder binnen komen. Het is echter
niet meer toegestaan om als ouder een uur in de wachtkamer te wachten.



Bij binnenkomst dienen de handen ontsmet te worden. Tevens verzoeken wij u
pas vlak voor tijd binnen te komen. Bent u ruim op tijd? Wacht dan even in uw
auto of buiten en loop vlak voor tijd naar binnen.



We hebben de wachtruimtes aangepast naar 1.5 meter afstand. Ook staat op
elke kamer ontsmettingsmiddel en zorgen we voor een goede ventilatie van het
pand!



Conform de richtlijnen van het RIVM schenken wij momenteel geen koffie of
thee. Wel zijn er flesjes water aanwezig op de behandelkamers. Uiteraard mag u
zelf ook uw eigen drinken meenemen. Tevens is tot 1 juli het toilet buiten gebruik (uitzondering: onderzoeken van 2 uur en langer).



Mocht er met u afgestemd zijn dat u op de praktijk komt voor een afspraak, dan
ontvangt u ook een uitgebreide mail met onze corona maatregelen. Deze hebben
wij ook op onze website geplaatst.



Ook starten de PMT’ers Manon Regtering en Koen Lamberink weer op de praktijk. Gezien er tijdens de PMT veel gebruik gemaakt wordt van materiaal, is het
verplicht om tijdens de sessie (indien er gebruik gemaakt wordt van materiaal)
handschoenen te dragen; deze worden door de praktijk aangeboden.

Wij vinden het in ieder geval weer prettig dat we weer kunnen opbouwen en dat we
elkaar als collega’s weer elke dag zien:) We bedanken jullie als client ook zeer voor de
flexibiliteit en het meedenken de afgelopen weken (en voor de komende tijd).
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Nieuwe collega’s
De komende maanden zullen twee nieuwe collega’s ons team versterken. In de volgende
nieuwsbrief zullen zij zich uitgebreid voorstellen.
Per 1 juli a.s. start Josanne Holtland, kinder– en jeugdpsycholoog. Josanne is 23 jaar oud en
recent afgestuurd aan de Universiteit van Tilburg. Zij zal op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag aanwezig zijn.
Per 1 augustus a.s. begint ook Hedi Foppen in haar functie als Verpleegkundig Specialist. Zij
zal net als Wolter Hagedoorn verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de medicatie controles. Zij zal per september in de oneven weken werkzaam zijn op de dinsdag t/m vrijdag en
in de even weken op maandag t/m donderdag. Voor Wolter Hagedoorn geldt dit andersom.
Beiden hebben op hun werkdagen telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur en zullen
bij afwezigheid van de één voor de ander waarnemen.

Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsontwikkeling:
In het kader van continue kwaliteitsontwikkeling evalueert een behandelaar elke twee jaar
zijn functioneren. De behandelaar vraagt hierbij een oordeel over zijn functioneren aan de
cliënten die hij behandelt, aan medewerkers en aan zijn collega behandelaars. Zodoende
kan de behandelaar een goed beeld krijgen over zichzelf en daar waar nodig verbeterpunten voor zichzelf op stellen in een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het kan
zijn dat uw behandelaar u vraagt (middels een mail) om middels een enquête een beoordeling te geven over zijn/haar functioneren. De enquêtes worden anoniem verwerkt. Wij
vinden uw mening belangrijk en wij hopen dan ook dat u gehoor zal geven aan deze oproep. Alvast bedankt voor uw moeite.

Zomervakantie
Tot slot wensen wij iedereen een goede en gezonde zomer toe! Let erop om ook na de vakantie van uw behandelaar afspraken door te plannen.
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Praktijk voor Psychiatrie en
Psychotherapie
Vosbergerweg 1
8181 JG Heerde
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Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2020. Wilt u graag meewerken aan
deze nieuwsbrief, heeft u ideeën of wensen over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Laat
het ons weten via de Tips en Tops box of via een mail: secretariaat@praktijk-hagedoorn.nl

