
Massage to Move NL– Coronaprotocol – versie 1 – 08.05.2020 
 

Coronaprotocol 

 
Mijn praktijk is weer open! Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de 
beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid.  
Ik verzoek je deze te lezen en te respecteren. 
 
Om te kunnen bepalen of ik je kan behandelen wil ik je vragen antwoord te geven op de 
volgende vragen. 

• Heb je nu Corona? Of heb je het korter dan twee weken geleden gehad? 
• Heeft één van je huisgenoten Corona? 
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, benauwdheid of verhoging? 
• Heeft één van je huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten? 

 
Als je één van deze vragen met “ja” hebt beantwoord, kun je helaas niet naar mijn praktijk 
komen.  Ik wil je dan vragen de afspraak te verplaatsen. 
 
De behandeling zal iets anders verlopen dan je gewend bent: 

• Kom op tijd, maar niet te vroeg.  
• Bij binnenkomst geven we geen hand.  
• We houden (afgezien van de massage zelf) zoveel mogelijk anderhalve meter 

afstand.  
•  Ik vraag je om eerst je handen te wassen volgens het hygiëneprotocol (hangt bij de 

wasgelegenheid). 
•  Er kan in principe geen gebruik worden gemaakt van het toilet. 
• Tijdens het voorgesprek houden we 1,5m afstand, evenals bij het nabespreken en 

afscheid.  
 
Je kunt ervan op aan dat als ik zelf verkoudheidsklachten heb, ik onze afspraak zal 
annuleren. Ook heb ik voor je komst mijn handen gewassen volgens het hygiëneprotocol en 
zijn de oppervlakten, die mogelijk met de vorige cliënt in aanraking zijn gekomen 
gedesinfecteerd. De handdoeken en hoezen waar je tijdens de massage op en onder ligt 
worden na iedere behandeling verschoond (zoals ze dat altijd al werden J).  
 
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. 
 
Bedankt voor je medewerking! 
 


