
       
   

 

 
 
Geachte cursist, student, 
 
Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de 
beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Ik ga ervanuit dat je 
deze leest en opvolgt.  
 
 

• Overweeg een telefonisch- of video-consult; deze is vaak net zo werkzaam.  
• Ik plan de afspraken zo, dat je geen andere studenten ontmoet. 

Kom op tijd, maar niet te vroeg, zodat ik je gelijk toe kan laten tot de schone ruimte. 
• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken. 
• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop de spullen die noodzakelijk zijn om mee te nemen, 

weg in je tas of jaszak. 
• Voor en na de bijeenkomst was ik mijn handen. 
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de 

stoelen, tafel, schoongemaakt.  
• Raak zo min mogelijk aan in de werkruimte. 
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand. 
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter 

afstand en wordt fysiek contact uitgesloten. 
• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet 

bijeenkomen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken 
of er iets is veranderd. 

• Blijf thuis indien jezelf of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts 
of griepachtige verschijnselen: 

o hoesten, kuchen of niezen; koorts (38⁰C of hoger); kortademigheid.  
• Overleg bij de volgende symptomen: 

o (neus)verkoudheid, loopneus, keelpijn, onbekende hoofdpijn, onbekende moeheid, 
onbekende diarree of buikklachten. 

• Bij bovenstaande klachten vraag ik je je contact met me op te nemen, je afspraak om te zetten 
naar een online-bijeenkomst of je afspraak te annuleren. Tot nader order worden deze 
annuleringen ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht. 

 
Met hartelijke groet,  
Tineke 
 


