Coronavirus Update
Ik wil u en mijzelf zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting de komende tijd.
Komt u naar mijn praktijk ?
Ik schud geen handen en onderaan de trap staat een desinfecterende hypoallergene hand gel die
u kan gebruiken.
Verder houd ik wat meer afstand en maak ik tussendoor steeds de trapleuningen en deurknoppen
schoon met Dettol.
Heeft u een afspraak?
Neem contact met mij op indien het volgende van toepassing is:
• U last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
• U dient thuis te blijven uw de kinderen.
• Of als je gewoon bang bent om te komen.
De afspraak kan dan omgezet naar een beeldbellen of audiobellen afspraak, afhankelijk van wat uw
voorkeur heeft en indien uw klachten dit toelaten,
Dit kan via Zoom of Therapieland, deze zijn AVG proof.
(U kunt een relatietherapie afspraak ook altijd omzetten in een individuele afspraak in geval van
gebrek aan opvang voor de kinderen. )
Dear clients
In order to prevent my clients and ourselves from contracting Coronavirus in my practice , I take the
following precautions
If you come to my practice this week
I will not shake hands, and at the bottom of the stairs you will find a hypoallergenic handgel
that you can use.
I take more distance and will disinfect the stair railing etc. between clients
Please call or mail me if you have one of the symptoms: cough, cold, fever or sore throat,
Or when you need to stay home because of the children.
Or if you are just scared to come.
The appointment can be done by Zoom or Therapieland, which are AVG proof, what you prefer, if
you are in the condition to do so .
That is also possible for couple therapy.
( If the children are the reason, another possibility is to change the couple therapy in an individual
appointment.)
Met vriendelijke groet;
Ineke Demmenie,
SPV/VO. Seksuoloog NVVS en systeemtherapeut NVRG

