
	

Eibergen/Hengelo/Aalten, mei 2020 

Beste cliënt van de Rietkamp,       
 
Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Zaak om een aantal 
maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen 
(moeten) worden genomen. Deze informatie is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven 
maatregelen. 
De afgelopen periode hebben behandelingen bij de Rietkamp vooral plaats gevonden middels beeldbellen. 
Langzamerhand gaan we clienten ook weer persoonlijk zien voor behandeling. Dit doen we voorzichtig en 
stapsgewijs. We willen dit in een veilige omgeving kunnen doen.  De behandelaar beslist, onder andere op basis 
van problematiek welke behandelingen nog voortgezet worden via beeldbellen en welke behandelingen  face-to-
face gedaan gaan worden.  
 
Daarom graag uw aandacht voor het volgende.  
 
Hygiëne  
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen geven:  
• Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.  
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).  
• Het toilet bij de Rietkamp is gedurende deze coronaperiode buiten gebruik! 
 
Toegang tot de Rietkamp 
Wij zorgen er voor dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd op onze locaties aanwezig zijn. Bij binnenkomst 
van de locatie vragen wij u uw handen te desinfecteren. Houd rekening met de 1.5 meter afstand! 
Kom daarom op de afgesproken tijd en niet te vroeg of te laat. 
 
Handen schudden  
Uw behandelaar haalt u op uit de wachtkamer en zal geen handen met u schudden.  
Ook zal uw behandelaar deuren voor u openen en sluiten. 
 
Na uw vertrek zal uw behandelaar leuningen, deurklinken etc desinfecteren. Op deze wijze proberen wij voor een 
veilige omgeving te zorgen. 
 
Wat als u ziekteverschijnselen vertoont?  
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 
tot 38 graden Celsius. 
Overleg, op tijd, met uw behandelaar of beeldbellen in dit geval een optie is. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij uw behandelaar. 

 

Hopende u hiermee voldoende geinformeerd te hebben, 

Team De Rietkamp. 


