
 
 

Corona Leidraad 
 
 

Op vrijdag 8 mei 2020 is er vanuit de beroepsorganisatie een, met het RIVM afgestemde, Corona 

leidraad opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren. 

 

• Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of 

griepachtige verschijnselen. Je wordt dan geacht, je afspraak te annuleren of contact met me op 

te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of 

deze tijdig zijn, niet bij jou in rekening gebracht; 

 

• Kom zo veel mogelijk alleen en voorkom dat je moet wachten. Kom dus op de afgesproken tijd; 

 

• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop noodzakelijke zaken weg in je tas of jaszak; 

 

• Bij het betreden van het pand desinfecteer je je handen met de daarvoor beschikbaar gestelde 

desinfectiegel; 

 

• Het toilet alleen gebruiken bij hoge uitzondering; 

 

• Bij het maken van een afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen 

veilig kan. Ook vlak voor de daadwerkelijke behandeling doe ik dit nogmaals om te controleren of 

er iets is veranderd; 

 

• We geven elkaar geen hand en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar; 

 

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en na iedere cliënt worden de behandelbank en 

contactpunten zoals deurklinken en armleuningen van stoelen schoongemaakt; 

 

• Betaling vindt alleen plaats via een tikkie;  

 

• Op dit moment ben ik niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen als een mondkapje 

te dragen. Heb je liever dat ik wel een mondkapje draag tijdens de behandeling? Geef het dan 

alsjeblieft aan.  

 

Dank voor je medewerking! 

 

Jonna Randsdorp 

 

 

 

 
Disclaimer 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat je besmet raakt in de 

praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico. 


