
 

 

Richtlijnen ten aanzien van veiligheid cliënt en behandelaar rondom 

Covid-19 

 

Het maken van een afspraak 

Wanneer je een afspraak wilt maken ga ik er van uit dat je geen klachten hebt die kunnen 

duiden op Covid-19 / Corona. Twijfel je, maak dit dan kenbaar.  

 

Graag doornemen voorafgaand aan afspraak 

• Kom op tijd, maar niet te vroeg 

• Houdt afstand en schud geen handen 

• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken 

• Bij binnenkomst in de hal en het naar boven gaan graag een mondkapje dragen 

• Desinfecteer je handen met de desinfecterende gel in het pompje in de gang, voordat je 

naar boven loopt naar de praktijkruimte 

• Ik vraag je voorlopig twee grote handdoeken of een groot badlaken en eventueel een 

dekentje mee te nemen om over je heen te leggen tijdens de behandeling 

• Neem verder zo min mogelijk spullen mee en stop spullen die noodzakelijk zijn, weg in tas 

of jaszak 

• De anderhalve meter regel wordt gehandhaafd door apart van elkaar naar boven, naar de 

praktijkruimte te gaan. Eenmaal boven kan de anderhalve meter veilig gehanteerd worden 

• Mocht het voorkomen dat je toch onverhoopt een keer moet hoesten of niezen tijdens de 

behandeling, doe dit altijd in je elleboog 

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep  

• Een glaasje water zoals gebruikelijk na een behandeling wordt voorlopig niet gegeven. Een 

waterflesje mag je wel zelf meenemen 

• Tijdens de behandeling wordt een anti virale etherische olie verstuift en tussen de 

bezoeken in wordt de behandelruimte gelucht 



• Voel je vrij een mondkapje te dragen ook al worden hiervoor door het RIVM geen extra 

veiligheidsmaatregelen geëist voor behandelaar en / of cliënt. Vind je het prettig als ik ook 

een mondkapje draag dan is dit uiteraard geen enkel probleem.  

• Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, 

koorts, kortademigheid of griepachtige verschijnselen (tot deze minimaal 14 dagen afwezig 

zijn). Annuleer je afspraak of neem contact met me op om samen te bespreken wat 

verstandig is ten aanzien van behandelen 

• Met last minute annuleringen wordt tot nader berichtgeving soepeler omgegaan in 

verband met Covid-19 en de hiermee samenhangende mogelijke klachten en veiligheid 

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel, trapleuning etc. 

schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk 

 

Hartelijk dank voor je begrip en medewerking. 

Blijf gezond en graag tot ziens, 

Ilona  

 

 

 

Disclaimer  

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet 

raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit 

risico.  

 


