
Coronabeleid volgens de richtlijnen van de RIVM en regering  

Beroepsvereniging BATC schrijft de volgende richtlijnen voor over hoe te handelen voor, tijdens en na een 

behandeling. Deze richtlijnen zijn erop gericht om het voor de cliënt maar ook voor mij zo veilig mogelijk te 

maken. Dit betekent dat een cliënt alleen de praktijk mag betreden als deze GEEN last heeft van:  

- (Neus)verkoudheid  

- Hoesten, kuchen of niezen  

- Loopneus  

- Keelpijn  

- Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)  

- Kortademigheid  

- Hoofdpijn  

- Branderige ogen  

- Moeheid  

- Je ziek voelen  

- Diarree  

Ook mag de cliënt, of diens huisgenoten, niet in aanraking zijn geweest met iemand met Corona of 

bovengenoemde verschijnselen. Heeft de cliënt Corona gehad dan dient deze minstens 14 dagen hersteld te 

zijn.  

Bij aanvang van onze afspraak vraag ik je nog een extra keer ter veiligheid naar bovenstaande punten.  

Aanvullende maatregelen in de praktijk:  

- Algemeen geldt: geen handen schudden en houd 1.5 meter afstand van elkaar  

- Regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes  

- Kom op het tijdstip van de afspraak, indien je te vroeg bent, graag even buiten wachten. Er zit meer tijd 

tussen afspraken in dan gewoonlijk i.v.m. hygiëne 

- Reinig bij binnenkomst de handen met de aanwezige handgel  

- Neem je jas mee naar boven  

- Probeer zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen  

- Houd er rekening mee dat van het toilet geen gebruik kan worden gemaakt  

- Neem na de behandeling thuis een glaasje water  

- Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact 

met mij op om te overleggen of jouw afspraak kan doorgaan  

- Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling of gepast contant  

- Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen  

Mijn voorzorgsmaatregelen:  

- Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik de behandeltafel en de praktijkruimte  

- Tussen de behandelingen door wordt de praktijkruimte min. 15 min. geventileerd  

- Het dragen van een mondkapje is verplicht 


