
 
 

Dit protocol is opgesteld op 1 juli 2020 conform de richtlijnen van het RIVM en branche organisaties 
   

 
Spelregels en voorwaarden rondom Corona 
 

 De behandeling kan alleen doorgaan als wij beiden (én onze huisgenoten) géén klachten hebben die 
mogelijk wijzen op een coronabesmetting (zoals verkoudheid, hoesten, niezen en koorts). 
Dit controleren we zowel bij het maken van de afspraak als voorafgaand aan de behandeling door een 
gezondheidsvragenlijst door te nemen die opgesteld is door het RIVM.  De dag voor je afspraak neem 
ik contact met je op. Telefonisch, via app of mail nemen we de gezondheidsvragenlijst nogmaals door 
om zo veilig mogelijk voor ons beiden te kunnen werken. 
 

 Mocht het zijn dat je corona gehad hebt, dan moet je 14 dagen klachtenvrij zijn, voordat ik je weer een 
behandeling mag geven. Ook als je een huisgenoot/gezinslid hebt met het coronavirus, dan moet 
hij/zij 14 dagen klachtenvrij  zijn voordat ik jou mag behandelen.  
 

 Na het maken van een afspraak mag je, op dit moment, altijd de afspraak kosteloos annuleren als je 
op het moment van de afspraak klachten hebt die mogelijk wijzen op een coronabesmetting. 
 

 Zorg ervoor dat je niet eerder dan 5 minuten voor de geplande tijd aanwezig bent.  
  

 Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. Uiteraard kan het altijd in dien nodig.  
 

 Ik open en sluit de deuren voor jou. 
 

 Bij je ontvangst en vertrek geef ik je geen hand. 
 

 Ik vraag je bij binnenkomst om eerst je handen te desinfecteren. 
 

 Ik was zelf zowel voor als na de sessie mijn handen. 
 

 Tussen de behandelingen door zal ik alle oppervlakken goed reinigen en de ruimte ventileren.  
 

 Tijdens het voor- en nagesprek zitten we op 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens de behandeling kan 
ik geen 1,5 meter afstand houden en zal ik je ook aanraken. Ik behandel, indien mogelijk, zo ver 
mogelijk bij je gezicht vandaan. 
 

 Als je het prettig vindt om een mondkapje te dragen dan mag dat natuurlijk. Neem die dan zelf mee. 
 

 Neem i.v.m. hygiëne zelf 1 hoeslaken en 2 grote handdoeken mee. Mocht je het snel koud hebben, 
neem dan ook een dekentje mee. 
 

 Betaling is middels een betaalverzoek of door het bedrag per bank over te maken.  
 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de 
praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico. 

Voor  vragen kun je altijd contact met me opnemen. 
Ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten. 

Hartelijke groeten, 
Monique Hiddink 

 


