
RIVM RICHTLIJNEN PER 11 MEI 2020 
 

Ik wil graag onderstaande richtlijnen met jullie delen waar wij ons beiden, ik als praktijkuitvoerder en 
jij als klant, aan moeten houden. Samen zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk risico lopen tijdens 

de behandeling 🙏 
 

Daarom stel ik je voorafgaand aan je behandeling de volgende vragen: 

* Heb je nu Corona (Covid19)? 
* Heb je huisgenoten/gezinsleden met Corona (Covid19)? 
* Ben je genezen van Corona (Covid19) korter dan 2 weken geleden? 
* Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden Celsius)? 
* Heb je huisgenoten/gezinsleden met één van deze symptomen? 
* Ben je in thuisisolatie? 
* Ben je verder niet gezond of voel je zich momenteel niet gezond? 

 

❗ Is jouw antwoord op 1 van deze vragen: JA? Dan kan de behandeling niet doorgaan, ik verzet deze 

dan met je naar een later moment❗ 
 
Verder vraag ik je om het volgende te doen: 

⚠️ Was je handen thuis. 

⚠️ Ga thuis naar het toilet. 

⚠️ Gebruik de aangeboden handgel bij binnenkomst én bij vertrek. 

⚠️ Kom alleen. 

⚠️ Een eventuele begeleider moet buiten (in de auto) wachten. 

⚠️ Ik kan je geen koffie, thee of water aanbieden. Wil je wél graag wat drinken na de behandeling? 
Neem dan zelf een gevuld flesje water mee. 

⚠️ Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat, maximaal 5 minuten vóór of ná het gereserveerde tijdstip. 
Ik plan extra tijd tussen de behandelingen. Deze tijd heb ik nodig om de ruimte te ventileren en extra 
goed te reinigen. 

⚠️ Wil je eventuele sierraden (bij massage) thuis al af doen? Er staat een bakje klaar voor eventuele 
sleutels, portemonnee etc, deze reinig ik steeds. Leg je sleutels en portemonnee liever niet op een 
andere plek in de ruimte. 
 
Wat mag je van mij verwachten: 

✅ Bij klachten zal ik de behandeling verzetten. 

✅ Ik reinig, desinfecteer en ventileer extra goed, zoals ik ook al deed vóór de sluiting. 

✅ Ik draag desgewenst een mondkapje en overige bescherming waar nodig. Wil je zelf ook liever een 
mondkapje dragen? Neem die dan zelf mee! 

✅ Ik was en desinfecteer mijn handen steeds en sowieso vóór en ná de behandeling. 
 

Ik volg hiermee de richtlijnen van het RIVM. Graag tot snel! 

 

Hartelijke groet, 

 

Marijke 


