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Je blijft gewoon welkom!

Je blijft gewoon welkom!
In de persconferentie van zaterdagavond is een strengere lockdown aangekondigd, waarin
vermeld werd dat niet-medische contactberoepen moeten sluiten.
Ik ben ontzettend blij met het bericht dat de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg) van het ministerie heeft ontvangen:
"Ten opzichte van de maatregelen ten tijde van de harde lockdown in het voorjaar van 2021 zijn
er nu andere criteria gekozen voor zorgverlening die doorgang mag hebben zonder bepaalde
sluitingstijden. Zo is momenteel bepaald dat zorgverlening die valt onder de Wet Kwaliteit,
Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) uitgezonderd is van de verplichte sluitingstijden."
Op basis van deze berichtgeving mag ik mijn praktijk geopend houden. Wat ben ik daar blij om,
des te meer dat ik als complementair zorgverlener erkend wordt en dat ik er voor jou mag zijn!
Want het is juist nu zo nodig om te voelen wat deze bizarre tijd met je doet. We moeten weer
meer thuis werken, we moeten ons laten testen en vaccineren, we moeten verplicht met een
mondkapje op, winkels en horeca die weer gedwongen moeten sluiten...Het is nogal wat. We
moeten zoveel van anderen of van onszelf dat we vergeten hoe het is om gewoon even niet iets
te moeten, om te ont-moeten. Terwijl dat juist zoveel bijdraagt aan ons welzijn.
Mochten er wijzigingen optreden dan breng ik je zo snel mogelijk op de hoogte.

Ik wens je voor nu heel veel sterkte, kracht en vooral veel
liefde. Koester de momenten dat je iemand kan en mag
vasthouden en knuffelen. Ook als je niet fysiek bij die ander
kan zijn, laat dan weten dat je in je hart bij diegene bent. Laat
dat in deze donkere tijd een lichtpunt zijn.

Fijne feestdagen en blijf schitterend!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u linda@insight-u.nl toe aan uw adresboek.

