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Behandelprotocol Covid-19 

➢ Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Indien je vroeger bent, gelieve buiten te wachten 

(bv in de auto) tot het tijd is voor je afspraak. 

➢ Je bent enkel aanwezig in de praktijk voor de duur die strikt noodzakelijk is. De duur 

van de sessie dient strikt gerespecteerd te worden. 

➢ Na elke sessie voorzie ik voldoende tijd om mijn praktijkruimte en alle oppervlakken 

waarmee contact is geweest, en ook de gemeenschappelijke ruimtes (toilet, inkom, 

trapleuning, …) schoon te maken en te ontsmetten. De praktijkruimte wordt dan 

tevens verlucht. Indien mogelijk werk ik met het raam op de verluchtingsstand. 

➢ Voor de massagesessies: Om voldoende afstand te kunnen garanderen zal ik je 

eventueel vragen om je klaar te maken voor de behandeling terwijl ik buiten de 

praktijk wacht. In die tijd zal ik mijn handen wassen en ontsmetten.  Bij het einde van 

de sessie zal ik de praktijkruimte verlaten om mijn handen te wassen. Ik wacht je 

beneden op om af te ronden. Je kan gebruik maken van de ontsmettende spray die 

ter beschikking is in de praktijk.  

➢ Omdat ik de social distancing van 1,5 meter niet op elk moment kan respecteren, 

werk ik met een mondmasker.  

➢ Ik vraag ook aan jullie om een mondmasker te dragen. Best is om dit aan te doen 

vooraleer je de praktijk betreedt. 

➢ Enkel voor de coachingsessies: Tijdens gesprekken kunnen we voldoende afstand 

houden en is het dragen van een mondmasker gedurende de hele sessie niet nodig. 

Deze sessies kunnen bij goed weer ook buiten doorgaan.  

➢ Raak zo weinig mogelijk dingen aan in de praktijk. Berg je persoonlijke spullen 

(juwelen, bril, gsm, …) op of laat ze indien mogelijk thuis. 

➢ Het toilet mag niet gebruikt worden, tenzij in dringende gevallen. 

➢ Naast social distancing is ook een goede handhygiëne essentieel om verspreiding 

van het coronavirus te beperken. Ontsmettende zeep is voorzien. Gelieve je handen 

af te drogen met de papieren handdoekjes en deze in de vuilbak te gooien.  

Daarnaast is er ontsmettende spray voorzien om indien nodig tijdens en na de sessie 

de handen te ontsmetten. 

➢ Breng eventueel zelf een flesje water mee want ik mag je geen drankje aanbieden. 

➢ Betaal zoveel mogelijk contactloos. Cash kan maar liever niet. Je kan niet met 

Bancontact betalen maar wel met de smartphone. De Payconiq app kan je gratis 

downloaden op je smartphone en is zeer eenvoudig en veilig in gebruik. 

➢ Enkel corona-vrij! Ik kan je niet behandelen als je momenteel (mogelijk) besmet 

bent met het coronavirus. Eén van de eerste symptomen die kunnen optreden is 

reuk- en smaakverlies. Andere symptomen van een besmetting zijn hoesten, koorts,  
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vermoeidheid, pijn op de borstkas en eventueel kortademigheid. Heb je één van deze 

symptomen, of heb je deze symptomen de afgelopen 2 weken gehad, gelieve me dan 

telefonisch te contacteren om je afspraak te verplaatsen. Ook wanneer 1 van je 

gezinsleden symptomen van Covid-19 vertoont of vertoond heeft, vraag ik je je 

afspraak te verplaatsen. 

Indien ik twijfel als je hier toekomt, dan behoud ik me het recht voor te weigeren je 

een sessie te geven en zullen we een nieuwe afspraak inplannen. 

 

Dat zijn misschien geen prettige maatregelen maar de overheid vraagt ons allemaal om 

ons aan de door hen opgelegde maatregelen te houden.  

Alvast veel dank voor je begrip. 


