
  
 

 

Maatregelen en aanpassingen in verband met COVID 19 

(for English see below) 

Boncura GGz volgt de richtlijnen GGz Nederland en het RIVM.  

https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn/voorkomen-van-
besmetting/polikliniekbezoek-vrijgevestigde-praktijk-en-behandeling 

Behandeling vindt plaatst op locatie daar waar kan, met inachtneming van veiligheid van: 

- Cliënten  
- Medewerkers 

Als of client of medewerker onderdeel is van een risicogroep of zorg draagt voor een risicogroep in 
diens nabijheid, kan er gekozen worden voor zorg op afstand. Dit wordt overlegd door de 
medewerker van Boncura met client.  

Op locatie: 

- Zijn er faciliteiten voor handhygiëne: desinfectie  en voldoende zeep; 
- Worden er geen handen geschud; 
- Wordt 1,5 meter afstand gehouden;  
- Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van plexiglas op het bureau;  
- Vindt er geen afspraak plaats wanneer de client of medewerker klachten heeft van hoesten, 

niezen of koorts; 
- De client komt alleen op de afspraak, alleen in uitzonderlijke gevallen komt een 

naastbetrokkene.  

 

Groepsbehandelingen zullen gefaseerd starten in kleine samenstelling, zodat de 1,5 meter 
gegarandeerd kan worden.  
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Measures and adjustments related for COVID 19 

Boncura GGz follows the guidelines GGz Nederland and the RIVM. 

https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn/voorkomen-van-
besmetting/polikliniekbezoek-vrijgevestigde-praktijk-en-behandeling 

Treatment takes place on location where possible, taking into account safety of: 

- Clients 
- Employees 

If client or employee is part of a risk group or takes care of a risk group in its vicinity, you can choose 
remote care. This is discussed by boncura's employee with client. 

On location: 

- Are there facilities for hand hygiene: disinfection and sufficient soap; 
- No hands are shaken; 
- Social distancing of 1,5 meter; 
- Plexiglas can be used at the desk for prevention; 
- No appointment takes place when the client or employee has complaints of coughing, 

sneezing or fever; 
- The client only comes alone to the appointment, only in exceptional cases comes a close 

person. 

 

Group treatments will start in phases in small composition, so that the 1.5 meters can be guaranteed. 
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