
CONCLUSIE: ER IS MOMENTEEL GEEN GOED 
ALTERNATIEF VOOR FACE-TO-FACE CONTACT 
• Maak een face-to-face afspraak 
• Houd rekening met de korte richtlĳn voor 

'zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ van 
RIVM: bit.ly/2w3lWEC 

• Houd rekening met de GGZ-specifieke 
informatie van GGZ Nederland: bit.ly/
3dDZt1R

Kun je met de omgeving bespreken/onderhandelen over wat  
hen wel een goede contactvorm lĳkt maar geen face-to-face is?  

Denk hierbĳ aan beeldbellen, appen, chatten, mailen.

Heb je vanuit contact met de 
omgeving van cliënt (naasten, 

buren, andere professionals) de 
indruk dat deze contactvorm 

(voorlopig) een goed alternatief 
is voor face-to-face contact?

Kun je met de cliënt bespreken/
onderhandelen over wat wel een 
goede contactvorm maar geen 
face-to-face contact is? Denk 
hierbĳ aan beeldbellen, appen, 

chatten, mailen.

DISCLAIMER: dit 
afwegingskader wil 
professionals helpen om te 
blijven nadenken/communiceren 
in tijden van corona, en niet door 
angst/defensief handelen 
overspoeld te raken. Het is geen 
kader voor contact onder 
‘normale’ omstandigheden, noch 
bedoeld om in te schatten wat 
mensen zelf of met anderen 
kunnen. Het is geen richtlijn en 
heeft geen officiële status, het is 
slechts een hulpmiddel om in 
chaotische tijden te pogen de 
juiste beslissingen te nemen 

AFWEGINGSKADER AMBULANT CONTACT & CORONA 
wat als je altijd face-to-face contact met iemand hebt: nu ook doen, of alternatief?

Vindt de cliënt dat deze 
contactvorm (voorlopig) een 

goed alternatief is voor face-to-
face contact?
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Heb je zelf de indruk (uit het 
huidige en eerder contact) dat 
deze contactvorm (voorlopig) 
een goed alternatief is voor 

face-to-face contact?

Kun je via een andere manier 
(niet-anoniem bellen, 

WhatsApp, mail of via omgeving 
van cliënt) wel contact krĳgen 

met de cliënt?

CONCLUSIE:  
DEZE CONTACTVORM IS 

VOORLOPIG EEN  
ALTERNATIEF VOOR  

FACE-TO-FACE CONTACT

Kun je nu via telefoon contact 
krĳgen met de cliënt? Ja Ja

Nee

Nee JaNeeNee Nee Nee

Nee

Ja
Ja: kies deze 
contactvorm

Nee

Ja: vraag of 
zĳ cliënt kunnen 

motiveren

JaJa
Kon je voor de Corona-crisis 

telefonisch contact  
krĳgen/hebben met de cliënt?

START

https://bit.ly/2w3lWEC
https://bit.ly/3dDZt1R
https://bit.ly/3dDZt1R
https://bit.ly/2QY9L3b

