
healing practice 

for body, mind & spirit 

 

Werken in tijden van Corona/Covid-19, doe je zo! 

 

Beste client, 

Sinds 11 mei 2020 zijn complementair werkende therapeuten weer aan het werk. Wel onder 

omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo bepalen we aan de hand van een vragenlijst 

(zie bijlage) voorafgaand aan de behandeling of deze doorkan gaan. Als jij of iemand in je directe 

omgeving, Corona symptomen heeft dan stellen we een behandeling in de praktijk uit en kijken we 

samen of er op een andere manier een behandeling kan plaatsvinden. Zoals  via beeldbellen of 

telefonisch. Bij een behandeling in de praktijk is het belangrijk dat we ons samen houden aan de 

hygiëneregels: 

 Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet 

 We schudden geen handen 

 Was je handen voor en na de afspraak 

 Hoest en nies in je elleboog 

Ik plan voldoende tijd tussen de behandelingen, zodat je geen andere cliënten tegenkomt, en anders 

houden we 1,5 m afstand. 

Als het nodig is, maak ik gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vraag ik jou om 

een mondkapje te dragen.  

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ik vertrouw erop 

dat je begrip hebt voor de maatregelen. 

 

Met vriendeijke groet, 

Elisabeth van Rijn 

Lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten 

 

Bijlage: Vragenlijst Gezondheidscheck voorafgaand aan praktijkbezoek 
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Bron vragenlijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck 

 

Vragen gezondheidscheck voorafgaand aan praktijkbezoek 

1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten? 

 verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn); 

 hoest; 
 benauwdheid; 
 verhoging (tot 38 graden Celsius); 
 koorts (boven 38 graden Celsius); 
 reuk- en of smaakverlies. 

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts? 

3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten? 

4. Heeft u het coronavirus gehad? 

 Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test? 

5. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus? 

 En heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had? 

6. Bent u in quarantaine omdat u: 

 direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is 
vastgesteld? 

 u korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje 
of rood kwam? 

Als uw antwoord ‘ja’ is op 1 van deze vragen: Beantwoordt u 1 

van de vragen met ‘ja’? Maak dan geen afspraak. En annuleer direct de 
afspraak. Samen overleggen we of de afspraak eventueel op een andere 
manier zoals telefonisch of online (via beeldbellen) kan worden 
voortgezet. Annuleren is kosteloos tijdens de coronavirus periode. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck

