
Corona Protocol - HaptonoME Praktijk Kim Hoebergen 

Vanaf maandag 11 mei is het bezoeken van mijn praktijk weer toegestaan.  

Om mijn werk zowel voor jou als cliënt, als voor mezelf veilig en verantwoord uit te kunnen oefenen, 

zijn in deze tijd extra maatregelen nodig. Deze zijn opgesteld in samenspraak met het Ministerie van 

VWS, het RIVM en de beroepsorganisaties. 

Op de dag van de afspraak moeten de volgende vragen (zowel door mijzelf als door jou als cliënt) 
met “nee” beantwoord kunnen worden voor een afspraak op buitenlocatie of in mijn praktijk: 

- Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? 

- Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
- Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
- Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je korter dan 14 dagen 

geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 
- Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 
 
Is het antwoord op één van deze vragen ja, dan kunnen we de afspraak via videobellen door laten 
gaan of de afspraak verzetten naar een later tijdstip. 
 
Zijn de antwoorden op alle vragen nee, dan ben je van harte welkom. 
 
Ik hanteer dan de volgende (hygiëne)maatregelen: 

- De afspraken plan ik ruimer in dan normaal, zodat je de wachtruimte niet hoeft te gebruiken. 

Daarnaast biedt het mij de gelegenheid de oppervlakten in de praktijkruimte te 

desinfecteren en de praktijkruimte te ventileren. Dit doe ik na elke behandeling. 

- Kom op de afgesproken tijd naar mijn praktijk. Ik zal zelf de voordeur en de deur van de 

behandelruimte openen, zowel bij binnenkomst als bij vertrek. 

- Ik vraag je voor en na de behandeling in mijn praktijk je handen te desinfecteren met 

ontsmettende gel. De desinfectiegel is aanwezig in mijn praktijk. 

- Voor het deel van de sessie waar geen fysiek contact nodig is, zullen we de 1,5 meter afstand 

regel in acht nemen. 

- Als we gebruik gaan maken van de behandelbank, dan is dit vooraf telefonisch besproken. In 

dat geval vraag ik je om zelf een grote handdoek mee te nemen. 

- Helaas kan ik geen thee/koffie schenken tijdens de sessie, maar je mag natuurlijk zelf iets te 

drinken meenemen. 

- Ik wil je vragen zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet in de praktijk. 

- In mijn praktijk heb ik beschermingsmiddelen tot mijn beschikking, zoals mondkapjes en 

faceshields. Waar nodig of gewenst zal ik deze gebruiken. 

 

Op de site van het RIVM, www.rivm.nl , vind je uitgebreide informatie over de symptomen en 
algemene richtlijnen. 

 

 

 

https://www.rivm.nl/

