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Zoals jullie wellicht al vernomen kan/mag ik mijn werk hervatten. Dit alleen met 
een aantal voorwaarden en maatregelen. Het advies is om alleen afspraken met 
mensen te maken waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 
En dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. 
Dit is al een lastige want zo sluit je vele mensen uit, daarom meld je altijd als je 
een afspraak zou willen maken. We doen vooraf een triage of intake en kunnen 
samen bepalen of we wel of niet een afspraak maken. 

1. Voorwaarden: 

Ik heb geen ziekte verschijnselen. 
Jij als klant hebt ook geen bekende ziekte verschijnselen.  
Ik ben mij bewust van de 1,5 meter samenleving. 
Ik volg de RIVM-richtlijnen. 
Er zijn voldoende beschermingsmiddelen voor handen.  
Alle hygiënische maatregelen worden gevolgd zoals aangegeven via het RIVM en 
massage vakorganisatie. 

2. Wanneer behoor je tot de risicogroep volgens het RIVM 

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar 
en ouder en mensen die een van onderstaande aandoeningen hebben. Dit zoals 
gedefinieerd door het RIVM. Hierover gaan we eerst in overleg.  

• afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen 
• chronische hartaandoeningen;  
• diabetes mellitus (suikerziekte);  
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
• verminderde weerstand tegen infecties:  

- door medicatie voor auto-immuunziekten, 
- na orgaantransplantatie, 
- bij hematologische aandoeningen (bloedziekten), 
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor 
behandeling nodig is, 
- bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten; 
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- een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).  

3. Hygiëne 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: handhygiëne is het allerbelangrijkste als 
het gaat om voorkomen van elke besmetting. Dit betekent je handen reinigen op de 
juiste manier en zo vaak mogelijk. Wassen met water en zeep of het gebruik van 
desinfectie gel. Een flesje hand desinfectie bij je hebben zorgt ervoor dat je altijd je 
handen goed kunt reinigen.  

• Zowel ik als de klanten kunnen een beschermend masker dragen. Bij de eerste 
afspraak krijg je gratis een herbruikbaar stoffen masker, deze zijn wasbaar. 

• Ik heb ook officiële wegwerpmaskers, dit wil ik graag beperken om de enorme 
belasting voor het milieu. 

• Ik kan Nitril handschoenen aandoen, als dat je voorkeur heeft.  
• Je kunt kiezen of je op tafel of op het futon matras gemasseerd wilt worden. 
• Er is altijd hand desinfectie in de praktijk aanwezig. 
• Desinfectie doekjes zijn aanwezig in toilet en douche 
• Coaching gebeurt op 1,5 meter afstand. 
• De massagetafel wordt na elke sessie altijd gedesinfecteerd (zoals voorheen) 
• Het futon matras en kussensloop wordt na elke klant verschoond (zoals voorheen) 

ik ontvang voorlopig maximaal 2 klanten per dag. 
• Drinkglazen worden elke keer schoongemaakt. (neem gerust je eigen water mee) 
• Alle handdoeken, doekjes en hoes lakens worden na elke klant(zoals voorheen) 

gewassen.  
• Bij elke klant heb ik een ander schoon T-shirt aan. 
• De douche wordt na elk gebruik schoongemaakt. 

Andreas 


