
 

 

Coronaprotocol LEEF, Praktijk voor Haptotherapie 
(Versie 07-03-2022) 

Hierbij wil ik duidelijkheid geven in de manier waarop ik me houd aan de RIVM richtlijnen om 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
 
Algemeen: 

✓ Dit protocol is inzichtelijk via mijn website en wordt (zowel aan bestaande als nieuwe) 
cliënten per mail verzonden. 

✓ Cliënten zonder klachten die kunnen duiden op een COVID-19 infectie (zie onderaan pagina 2 
van dit protocol) zijn sowieso welkom in mijn praktijk. 

✓ Cliënten met klachten die kunnen duiden op een COVID-19 infectie kunnen alléén via 
beeldbellen worden behandeld. De behandeling kan uiteraard ook worden uitgesteld.  

✓ Bij annulering van de afspraak vanwege corona gerelateerde klachten (ook bij annulering 
binnen 24 uur), worden géén kosten in rekening gebracht. 

 
Praktijkruimte: 

✓ Was je handen voordat je naar de praktijk komt. 
✓ Desinfecteer bij binnenkomst in ’t Rondeel je handen. Bij de deur staat een pomp. 
✓ De wachtruimte in de gang kan worden gebruikt.  
✓ Neem zelf twee grote handdoeken mee voor de eventuele behandeling op de bank.  
✓ Na de behandeling zal ik alle oppervlakken (waaronder ook de behandelbank) desinfecteren 

waarmee jij of ik in aanraking zijn geweest.  
✓ Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem voor goede ventilatie van de ruimtes. Na 

iedere behandeling zal ik de ruimte extra ventileren door het raam te openen.  
 
Behandeling: 

✓ Tijdens een sessie is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te behouden.  
✓ Als je het prettig vindt dat ik binnen de 1,5 meter toch een mondkapje draag, geef dit dan 

aan, daar houd ik natuurlijk rekening mee. Ook ben je uiteraard vrij om zelf een mondkapje 
te gebruiken als je dat prettig vindt.  

✓ Uiteraard zal ik mijn handen wassen/ desinfecteren voor én na iedere behandeling, alsook na 
het reinigen van de ruimte na de behandeling. 

✓ Wanneer ik zelf klachten heb die kunnen duiden op een COVID-19 infectie, of bij een 
positieve test (antigeen of PCR) zal behandeling in de praktijk niet door gaan. Ik breng je zo 
snel mogelijk op de hoogte.  

 
 
 
 
 



 

 
Klachten die kunnen duiden op een COVID-19 infectie: 
• U bent volgens de geldende regels van de RIVM/ GGD in thuisisolatie of quarantaine. 
• U heeft (milde) symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of 
koorts  (≥38,0C) 
• U bent korter dan 5 dagen geleden positief getest op corona. 
• U bent genezen van COVID-19 en u bent korter dan 24 uur klachtenvrij 


