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Patricia Meyntjens Psychotherapie 

Telefonische en digitale consultaties worden de norm in onze zorgcontinuïteit 

 Naar aanleiding van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad wens ik een aantal bijkomende richtlijnen te 

geven over de werking van de praktijk tijdens de coronacrisis. Tevens wil ik uw waakzaamheid vragen voor de 

toenemende spanningen bij individuen en gezinnen. 

 Teleconsultaties en videoconferenties worden de norm.  Dit houdt in dat we cliënten enkel nog fysiek mogen blijven 

zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan. 

 Het gaat om een cliënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is; 

 Het gaat om een cliënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor 
crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op 

dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen. 

 Het gaat om een cliënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, 
vrije ruimte plannen dus elk bezoek, enz.). Een overzicht van de hygiënemaatregelen kan je vinden in de richtlijn op 
covid19.patriciameyntjens-psychotherapie.be 

In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden! 

We begrijpen als geen ander dat de praktijken en de sector onder grote druk staan van de wachtlijsten en deze alleen 

maar zullen aangroeien. Als psychologen vormen we mee de frontlinie in het installeren van de noodzakelijke steun om 

de pandemie en eventuele reactieve psychische decompensatie het hoofd te bieden. 

Tijdens deze crisissituatie is het voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk te kunnen blijven rekenen 

op de noodzakelijke psychische begeleiding. Er dient tevens vermeden te worden dat door onvoldoende aanbod aan 

ambulante begeleiding, mensen met een psychische kwetsbaarheid aangemeld worden in spoeddiensten. 

De overheid vraagt ons om de praktijken open te houden en dus te blijven werken via teleconsultatie of 

videoconferentie ‘Whereby’. 

Ik engageer me om, na verwijzing door de huisarts:  

 Lopende individuele en echtpaargesprekken verder te zetten 

 Gewezen cliënten (voorbije 25 jaar) aan de agenda toe te voegen 

 Personeel (artsen, VPK, zorgkundigen, e.a) met actuele werkgerelateerde stress, tijdens de werkdagen 

binnen de 48 uur aan mijn agenda toe te voegen 

De volledige geactualiseerde  praktische toelichting over mijn werking in tijden van COVID-19 is terug te vinden op: 

covid19.patriciameyntjens-psychotherapie.be waar u via een link kan inschrijven op de Nieuwsbrief. (Ik beschik nog 

niet over alle mailadressen van alle 124 HRM-artsen). 

Ik wens ieder van jullie veel doorzetting en moed  in deze moeilijke tijden. 

 

Patricia Meyntjens 

http://www.patriciameyntjens-psychotherapie.be/
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