
 
 
 
1.               Behandelprogramma op Eerste Constantijn Huygensstraat 

  
Op de Eerste Constantijn Huygensstraat is onze opnamekliniek, waar we een behandelprogramma op 
de afdeling bieden (dat is iets anders dan dagbesteding). Op de opnamekliniek zijn 100 mensen 
opgenomen, die we allemaal coronavrij hebben willen houden.  
  
Gezien het overheidsbeleid en de RIVM-richtlijnen m.b.t. corona hebben wij vanaf 12 maart het 
programma in aangepaste vorm moeten aanbieden: iedereen moest 1,5 meter afstand kunnen 
houden, met als gevolg dat er minder mensen in een ruimte pasten. De kliniek is beperkt in de 
ruimte, en we streefden naar zo min mogelijk bewegingen in het pand. Daarbij kwam dat we 
iedereen een programma wilden bieden. Daardoor is het aanbod inderdaad beperkter geweest dan 
normaal. En dat betreuren we. Het is helaas niet anders. 
  
Intern zijn de reguliere gesprekken met behandelaren gewoon doorgegaan. De kliniek is op volle 
sterkte geweest. Binnen de beperkingen vanwege corona hebben we geprobeerd iedereen goede 
zorg te bieden, en om iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig had. 
  
We volgen steeds de GGZ-richtlijn. Die is op 21 april verruimd, onder andere met betrekking tot 
groepsbijeenkomsten. De voorwaarde voor verruiming bleef echter dat de groep niet groter is dan 
de ruimte toelaat, en dat mensen onderling minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit is steeds 
de basis geweest voor onze afweging. 
  

2.               Face-to-face bellen vs. Beeldbellen 
  

Behandelaar en cliënt hebben de afgelopen weken steeds een afweging gemaakt wat de aangewezen 
vorm van behandeling zou zijn: face-to-face of via beeldbellen. Vanwege de bescherming van de 
privacy van onze cliënten kunnen we niet ingaan op individuele afwegingen of dossiers, dus ook niet 
op die van Charlotte. Onze medewerkers handelen volgens de richtlijnen, waar zij ook achter staan. 
Die zijn er immers om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die richtlijn is geweest: we 
bieden de zorg zoveel mogelijk op afstand. Dit is in lijn met de GGZ-richtlijn. Sinds 1 mei is de richtlijn 
verruimd, en zijn wij dus ook bezig onze face-to-face-zorg waar mogelijk weer op te starten. 
Beeldbellen zal naast face-to-face-zorg blijven bestaan. 
 


