
Online aanbod 
Hoe werkt het? 

Je zoekt thuis een rustige plek op waar je niet gestoord zal worden. Dit kan 
in een kamer in huis zijn, maar ook in je auto of tuin. Het volgende dat je 
nodig hebt, is een goede internetverbinding. Je krijgt van je therapeut een 
link opgestuurd per mail en wanneer je hierop klikt, zit je meteen in de 
beveiligde omgeving van de therapeut en kunnen jullie van start gaan met de 
sessie. We begrijpen dat dit nog steeds een onwennig idee kan lijken. Er zijn 
echter al een aantal cliënten die het probeerden en die verrast waren door 
hoe goed het gesprek verliep en aanvoelde!  

Sessies in de praktijk 
Hoe werkt het? 

Vanaf maandag 20 april kan je opnieuw terecht in onze praktijk in Zonhoven. 
Om de sessies vlot en veilig te laten verlopen, hebben we een aantal 
afspraken gemaakt over het werken in de praktijk.  

Allereerst gaan we je vragen om te wachten in je auto tot het stipte uur van 
onze afspraak. Hierdoor krijgen we voldoende tijd om ons lokaal te 
verluchten en te ontsmetten. Vervolgens openen we voor jou de deuren, 
zodat je gemakkelijk naar het gesprekslokaal kan lopen. In het 
gesprekslokaal zitten we beiden aan een grote tafel, zodat er voldoende 
afstand gegarandeerd is. Bij binnenkomst gaan we je ook vragen je handen te 
wassen of te ontsmetten. En dan gaan we van start zoals we gewoon zijn!  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Online therapie 
Online therapie 
blijft warm 
aanbevolen, zo 
kunnen we de 
richtlijnen het best 
naleven. 

Sessie in de 
praktijk 
Zie je het online 
werken echt niet 
zitten? Dan ben je 
welkom in onze 
praktijk.

BIJ AANKOMST 
Wacht in je auto tot het uur 
van de afspraak en ontsmet 

of was je handen bij 
aankomst.

1
TIJDENS DE SESSIE 

Neem plaats aan de grote 
tafel en zet samen een 

wekkertje zodat er genoeg 
tijd is voor de afronding.

2
BIJ AFRONDING 

Betaal via Payconiq of 
overschrijving en ontsmet of 
was nog een laatste keer je 

handen voor vertrek.
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Bij afronding kan er een wekkertje gebruikt worden om te zorgen dat we opnieuw stipt kunnen 
afronden. Voor de betaling zullen we ook vragen om zoveel mogelijk via Payconiq of overschrijving te 
werken. Nog een laatste keer de handen ontsmetten of wassen, waarna we afscheid nemen tot de 
volgende keer!  

Check de beschikbaarheid van je therapeut 
Zoals je hieronder kan zien, vind je Linda niet terug in de planning. Linda werkt zowel online als in 
Kortessem. Voor een afspraak neem je dus best contact met haar op. 

Voor een face-to-face consultatie 

* Therapeute Tamara heeft aangepaste uren. Zij start om 16u met telkens 75 minuten gerekend voor elke afspraak. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9u Judith Céline Judith

10u15 Judith Céline Judith

11u30 Judith Céline Judith

13u Dr. Callens Judith Judith Céline

14u15 Dr. Callens Judith Judith

15u30 Dr. Callens Judith Judith Tamara*

17u Dr. Callens Kristi Judith Tamara*

18u15 Kristi Judith Tamara*

19u30 Kristi Judith Tamara*

21u Kristi
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PRAKTISCHE VRAGEN BEANTWOORD 
Nood aan een toiletbezoek? Voel je zeker vrij! Het toilet 
wordt ook goed ontsmet en er wordt een systeem voorzien 
waarop je gemakkelijk en hygiënisch je handen kan 
wassen.  

Graag iets drinken? Om zo hygiënisch mogelijk te werk te 
gaan, hebben we besloten zelf geen drankjes meer aan te 
bieden. Je mag daarentegen wel je eigen flesje water of een 
drankje naar keuze meebrengen. 

Ervaar je lichte fysieke klachten? Dan is het beter dat je 
je afspraak annuleert. De therapeut zal hetzelfde doen.  



Voor een online consultatie* 

* De uren weergegeven in deze tabel zijn om je een idee te geven van de beschikbaarheid. Je overlegt best met je 
therapeut om te weten of er nog andere momenten mogelijk zijn.  

* * Dr. Callens en therapeute Céline werken respectievelijk van 13u tot 17u en van 17u tot 21u. Neem gerust contact op 
om de specifieke uren te kennen. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9u Judith

10u15 Judith

11u30 Judith

13u Dr. Callens* Judith

14u15 Dr. Callens* Judith

15u30 Dr. Callens* Judith

17u Céline*

18u15 Céline*

19u30 Céline*

21u Céline*

 3


	Unio (her)opent de deuren
	Online therapie
	Sessie in de praktijk
	Bij aankomst
	Tijdens de sessie
	Bij afronding
	Online aanbod
	Hoe werkt het?
	Sessies in de praktijk
	Hoe werkt het?
	Praktische vragen beantwoord
	Check de beschikbaarheid van je therapeut
	Voor een face-to-face consultatie
	Voor een online consultatie*

