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CORONAVIRUS 

Om verdere verspreiding van het coronavirus maximaal te beperken, willen we je graag op de 
hoogte houden van de verantwoordelijkheid die wij daarin nemen. We trachten continuïteit te 
bieden in onze zorg zolang dit mogelijk en aangewezen is, maar face to face contacten te 
beperken tot het strikt noodzakelijke. 
 
Wij stellen omtrent je gesprek in Adelante drie mogelijkheden voor: 
 

1. Je gesprek gaat door zoals gepland, met minimaal contact, hetzij in de praktijk, hetzij in 
de buitenlucht. Dit kan enkel zonder enige ziektesymptomen. We vragen je ook om 
aanwezigheid in onze wachtkamer te beperken tot het noodzakelijke.  

2. Je gesprek gaat telefonisch door, of via een beveiligd online-platform. Dit lijkt in de 
meeste situaties de meest aangewezen optie. 

3. Het therapiegesprek wordt (kosteloos) geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum, 
wanneer onderling contact niet meer moet vermeden worden. 

 

In overleg met jou willen wij bekijken wat voor jou het meest aangewezen is. We stellen ons 
daarbij de vraag of contact noodzakelijk is en zoeken naar het therapie-aanbod dat het meest 
zinvol is. 
Deze afstemming lukt best op jouw maat met je eigen therapeut. 
 
Als je naar de praktijk komt, vragen we je: 
 

- De algemeen verspreide aanbevelingen op te volgen, zoals vermeld op de affiche 
hieronder. 

- Je afspraak te annuleren als je ziekteverschijnselen vertoont. Wij rekenen hier 
uitzonderlijk niets voor aan, ook als je laattijdig annuleert. Verwittig echter zo snel 
mogelijk. 

- Zakdoekjes weg te gooien in het afgesloten vuilbakje in de wachtkamer. 

- In het toilet telkens een proper handdoekje te gebruiken. Ze worden dagelijks gewassen 
en aangevuld. 

 
Hartelijk dank voor je begrip en medewerking. Wij gaan ervan uit dat deze maatregelen nodig 
zullen zijn tot na de paasvakantie. Wij passen onze communicatie aan indien nodig. Wij volgen 
hiervoor de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid en onze beroepsverenigingen. 
 
Aarzel niet je therapeut te contacteren als je nog vragen of opmerkingen hebt. 
Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. 

 
Het Adelante Team, 
Evelien, Annick en Sonja 


