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Inleiding 
 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. 
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare 
groepen worden beschermd.  

 

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, in het bijzonder het gebruik van mondmaskers, zal deze leidraad aangepast 
worden. Indien de practitioner/masseur op basis daarvan extra maatregelen wilt treffen dan staat 
hem/haar dit uiteraard vrij. 

 

De practitioner dient zich te houden aan de RIVM-richtlijnen. 

Blijf vooral je gezonde verstand gebruiken als practitioner/student.  

Het is belangrijk om de cliënten vooraf op de hoogte te brengen van de regels die in dit 
behandelprotocol zijn opgesteld ter bescherming van zowel de cliënt als jouzelf als 
practitioner. Respecteer de regels en verlang van je cliënt dat hij/zij zich er ook aan houdt. 
Als  je 1,5 meter afstand  kan houden zijn geen verdere beschermende middelen noodzakelijk.  
 
Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op 
dit moment niet noodzakelijk PBM ( = Persoonlijk BeschermingsMateriaal) te gebruiken bij 
behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden 
behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol 
worden aangepast. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 
  
  
  



 

 

Protocol Trager sessies 

 
Richtlijn wat te doen als praktijkhouder, practitioners en studenten: 

Deze vragenlijst aan de telefoon en bij binnenkomst te vragen. 

ls u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak 
kosteloos te annuleren. 
Heeft u nu het  coronavirus? 

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,  hoesten, keelpijn, 
benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)? 
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
 
 
 

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken houden we met elkaar de 1,5 meter die door de 
Rijksoverheid wordt voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor de plek waar je de intake en afsluiting 
doet. 

 

 Cliënt en practitioner geen handen schudden bij ontvangst. 

 Hoesten en niezen in de elleboog of nog liever in een tissue. 

 De cliënt en practitioner dienen allebei de handen te wassen of te desinfecteren met een 
handalcohol. De practitioner/ student is hierbij aanwezig en zal toezien dat het handen 
wassen op een juiste manier gebeurt: www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene (zie 
bijlage 6)  

 Vraag je cliënt zijn spullen, zoals telefoon/sleutels in tas of jas te bewaren en niet neer te 
leggen op een tafeltje in je praktijk. 

 Practitioner of student ontvangt geen cliënten als jezelf of een van de huisgenoten 
symptomen heeft van Corona. Staak je werkzaamheden tot 14 dagen na de laatste 
dag van de symptomen.   
 

Dit is het einde van het protocol, d.w.z. de verplichte veranderingen in je werkwijze. Hieronder 
volgen een aantal richtlijnen. Wat hieronder staat is niet verplicht, wel iets om goed te overwegen 

 

Hieronder volgen de richtlijnen die wij als de VTAN ter overweging geven. Hier mag eenieder 
uiteraard een eigen draai aan geven.  

 
 

 

 

  



 

 

Richtlijnen Tragersessies 
 

Algemene zaken 
 

 Vraag je client niet te vroeg te komen. 

 Vraag je client alleen te komen. 

 Vraag de client na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk te verlaten. 

 Plan tussen de cliënten voldoende tijd in.  
 

Persoonlijke hygiëne 
 

 Een zelfgemaakte mondmasker mag. Op internet kun je een tutorial afnemen van het 
gezichtsmasker volgen. https://youtu.be/vJPfRHQlWfc 

 Was of ontsmet je handen na het schoonmaken, na hoesten, niezen of het snuiten van 
de neus (gebruik hiervoor  papieren zakdoekjes),  na een toiletbezoek 
(handenreiniging). Ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt. 

 Bij gebruik van alcoholhoudende middelen: gebruik minimaal 3 ml, wrijf de handen 
tenminste 30 sec, laat de handen goed opdrogen en raak daarbij niets aan.  

 Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème. In droge handen 
kunnen microscheurtjes ontstaan waar het virus zich in kan verstoppen.  

 Houdt nagels kort zodat het virus zich daar ook niet kan verstoppen. 

 Na elke client is het advies om schone bovenkleding aan te trekken. 

 Na het ontsmetten het gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aanraken. 

 Lang haar van de practitioner wordt opgestoken of bijeengebonden.  

 Een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de omgeving van) 
de cliënt of zijn/ haar kleding. 

 

Hygiëne praktijk en loopruimte 

praktijk 

 Ontsmetten c.q. reiniging (2) voor en na de sessie c.q. ontmoeting: 

deurkrukken binnen en buiten;  
stoel- en trapleuningen;  

vloer praktijk reinigen. 

 Aparte en nieuwe handdoekjes voor de practitioner bij elke client gebruiken. Voor het 
drogen van de handenkunnen ook papieren doekjes worden gebruikt, die worden 
weggegooid in een dichte bak/zak. 

https://youtu.be/vJPfRHQlWfc


 

 De client gebruikt zijn eigen linnengoed, indien dit is vergeten na iedere client nieuwe 
linnengoed gebruiken. 

 Cliënt zelf linnengoed op de tafel laten leggen en afnemen. 

 Het vuile wasgoed wordt in een aparte gesloten bak gedaan. De was wordt op 
minimaal 60 graden met zeep gewassen. 

 Zelf drinken laten meenemen. 

 Plaats een open, of met de voet te bedienen, afvalbak met zak in de wachtruimte.  

  Eventuele koffiemachine en/of tapwatervoorziening voor de cliënt is buiten gebruik. 

 Gebruik bij voorkeur pompflesjes voor zeep en desinfecteren die je met de onderarm 
bedient. 

 

loopruimte 

 Ontsmetten c.q. reiniging (2) voor en na de sessie c.q. ontmoeting: 

deurkrukken binnen en buiten;  
stoel- en trapleuningen;  
toilet en kraan toilet; 
wachtruimte stoelen; 
vloer wachtruimte/ gang reinigen. 

 

Na de laatste behandeling 
 Ontsmetten c.q. reiniging na de laatste sessie c.q. ontmoeting: 

deurkrukken binnen en buiten;  
stoel- en trapleuningen;  
toilet en kraan toilet; 
wachtruimte stoelen; 
vloer praktijk en/of wachtruimte reinigen, droog en/of nat 
en alle andere oppervlakken die cliënt en/ of practitioner hebben aangeraakt.  

 Bij thuiskomst bij voorkeur direct douchen en je gedragen kleding uitwassen. Draag bij 
voorkeur bedrijfskleding die op 60oC gewassen kan worden, zeker als je met cliënten 
fysiekcontact hebt. Kleding die op lagere temperatuur gewassen wordt, machinaal drogen of 
strijken. 

 

Betaling 
 De betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos) of b.v. een Tikkie.  

 Nota versturen via mail en/of bankbetaling. 

 

  



 

Tips m.b.t. reiniging gegeven door de overheid 

 Voor alle methoden van reiniging wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van 
wegwerpmaterialen. Bij gebruik van niet-wegwerpmaterialen worden deze direct na gebruik 
afgevoerd om gewassen te worden.  

 Desinfecteer bij voorkeur met alcohol 70% en laat het oppervlak aan de lucht drogen.  
 Grotere oppervlakken worden gedesinfecteerd met chloor 1000 ppm. Gebruik de oplossing 

niet in heet water omdat dan chloorgas kan ontstaan. 
 Herbruikbare sopdoeken worden in de wasmachine gewassen op ten minste 60 graden 

Celsius. 
 Ook de stofzuiger, inclusief het borstelmondstuk, moet worden gereinigd.  

 

Zelfgemaakte mondmaskers  
 

Hier wordt benadrukt dat de zelfgemaakte maskers geen garantie bieden tegen een 
coronabesmetting. „Daar is in ieder geval geen hard bewijs voor. Al zullen ze vast wel helpen. De 
maskers zijn vooral bedoeld als bescherming tegen andere infecties.” Ook met zo’n mondmasker op 
moeten dus gewoon de aanbevelingen van het RIVM worden opgevolgd. 

www.atelierkleurstof.nl 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23facemask 

https://youtu.be/owoXFEL7jN8 

 

Filter voor bij de zelfgemaakte mondmaskers  
 
Het is een groot doek (120x30x1 cm), maar kan indien nodig ook worden gesneden. Het doek filtert 
grote deeltjes van verontreinigingen, zoals haren, stof, vuil, en voorkomt vieze geurtjes. 
Te koop bij de Makro (ca. € 9,--), supermarkt (ca. € 3,--) of online te bestellen bij o.a. Grandado.com 
(€ 8,--) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als bijlage hebben wij voorbeelden toegevoegd van posters.  

http://www.atelierkleurstof.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23facemask
https://youtu.be/owoXFEL7jN8
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