Werkendam, 17 maart 2020
Beste huisartsen en medewerkers jeugdhulp gemeente West-Brabant Oost,
Met deze brief willen wij u informeren over ons beleid ten aanzien van het Corona virus.
Wij werken met een kwetsbare doelgroep en hechten waarde aan continuïteit van behandeling. Wij
streven ernaar deze zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij ook gehoor wordt gegeven aan de oproep
om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Indien mogelijk worden gesprekken met onze cliënten telefonisch of via Microsoft Teams gevoerd.
Met elke cliënt is of wordt een concrete afspraak gemaakt wat hij/zij de komende weken nodig heeft
en wat men kan doen als er meer zorg nodig mocht zijn. In sommige gevallen nodigen wij de cliënt
uit voor een gesprek op de praktijk. We volgen daarbij de GGD de richtlijnen en het RIVM. Face to
face contacten zijn nog steeds toegestaan, mits de cliënt en zorgverlener klachtenvrij zijn.
Onze werkdagen hebben we aangepast, waardoor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk verspreid
in de praktijk aanwezig zijn. Daarnaast zijn onze werkruimtes zo ingericht dat wij het risico op
besmetting minimaliseren. Deze maatregelen zijn getoetst met de GGD en passend binnen het
landelijke beleid.
Kortom: wij proberen te voorkomen dat behandelingen stagneren en cliënten mogelijk
decompenseren. De wachttijd kan momenteel gaan oplopen, wij zullen contact opnemen met de
cliënten van de wachtlijst en zoeken naar een passende oplossing.
Cliënten met een dringende hulpvraag hebben wij inmiddels in behandeling genomen of dit zal
binnenkort gaan gebeuren.
Onze telefonische bereikbaarheid is uitgebreid wij zijn momenteel op werkdagen bereikbaar tussen
9.00 tot 17.00. Ook de psychiaters zijn extra beschikbaar; Willem Wenniger is dagelijks telefonisch
bereikbaar en Carolina Sissingh is iedere vrijdag fysiek in de praktijk aanwezig.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, in dien nodig denken we graag met u mee.
Met vriendelijke groet, namens het behandelteam
Raoul van Benthem
Monica Boer
Jose van den Heuvel
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