
 

 

 
 

 

 
 

 

Phoros Eerstelijnspsychologen 
 

 

Ons corona-beleid 

 

U kunt zich zoals gebruikelijk aanmelden via de website voor behandeling in Tilburg, Waalwijk of 

Drunen. Onze praktijk is namelijk open en we houden ons aan de coronarichtlijn die voor onze 

beroepsgroep geldt. Die houdt op dit moment in dat een behandeling face-to-face plaats kan vinden 

waar dat kan. Als uw fysieke kwetsbaarheid (of die van uw naasten) daarom vraagt is beeldbellen via 

een beveiligde verbinding ook mogelijk. We zoeken als behandelaar samen met u naar de best 

passende vorm. 

 

De corona-hygiëne-maatregelen in onze praktijk: 

• Als u hoest, niest of koorts heeft, blijft u thuis. Laat ons dat zo snel mogelijk weten, wellicht 

kunnen we dan de afspraak omzetten in een beeldbelafspraak.  

• We schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand. 

• De wacht- en praktijkruimte wordt elke dag op vitale punten ontsmet na bezoek van cliënten 

• Bij binnenkomst ontsmet u uw handen bij de automatische dispenser. 

• U gebruikt tissues wanneer u onverhoopt moet niezen, neussnuiten of hoesten. 

• We ventileren alle ruimtes met open ramen, deuren en geavanceerde 

luchtfilteringsapparatuur. 

 

En nog dit over onze behandeling in coronatijden: 

• Beeldbellen doen we via een speciale beveiligde lijn. U hoeft daarvoor zelf niets te doen, wij 

regelen dat voor u. U spreekt uw therapeut via telefoon, IPad of vaste computer/laptop. 

• We hebben een eHealth module voor corona-angst waarmee u thuis meteen aan de slag kunt. 

Vraag ernaar! 

• Heeft u een andere klacht en vindt u wachten lastig? Dan kunt u tijdens uw wachttijd al met 

een eHealth module aan de slag. Laat ons dat vooral weten Via een mailtje!  

• Onze EMDR-therapeuten werken ook online. Na trauma’s (na b.v. ziekenhuisopname of 

ziekteperiode thuis) kunt u dus ook online geholpen worden. 

• Werkt u in de medische zorg en zoekt u ondersteuning? Dan kunt u direct terecht bij een van 

ons. 
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