
 

  

 

BEHANDELPROTOCOL 
Beroepsvereniging van reflexologen België 

INFORMATIE 
In dit document kunnen jullie 
alle informatie terugvinden over 
het behandelprotocol bij 
heropstart na COVID-19. Deze 
info dient om jullie zo goed 
mogelijk voor te bereiden om de 
nodige maatregelen te treffen 
en zo een heropleving na het 
opheffen van de maatregelen 
zoveel mogelijk te beperken.  

Tamara Cobos Rodriguez 
Versie 19 april 2020 

 



 Pagina 2/11  

BeVo – Beroepsvereniging van Reflexologen België   |   Rue de Hamme-Mille 196   |   B - 1390 NETHEN    

www.bevo-belgie.org 

  

Colofon  
Deze procedure wordt uitgegeven door de beroepsvereniging van Reflexologen België (BeVo) 

Redactie 
De procedure verschijnt onder hoofdredactie van Tamara Cobos Rodriguez (voorzitter), Sonja De Loose (ondervoorzitter), 

Sophie Vandendriessche (secretaresse) en Didier Vin (penningmeester). 

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van het draaiboek kunt u zich richten tot voorzitter@bevo-belgie.org.  

Uitgave en copyright 
BeVo 
Rue de Hamme-Mille 196 
1390 NETHEN 

Voorzitter@bevo-belgie.org 
 

Copyright © 2020 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeVo. 
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1 INLEIDING 

Sinds 12 maart 2020 is de federale fase van het crisisbeheer inzake COVID-19 in werking getreden. In 
functie daarvan werden in de dagen en weken nadien een reeks beslissingen genomen door de 
Nationale Veiligheidsraad en de bevoegde organen inzake crisisbeheer. 

Zodra wordt beslist dat reflexologen terug aan het werk mogen gaan, dienen enkele maatregelen in 
acht genomen te worden zodat de behandelingen in veilige omstandigheden zullen plaatsvinden. BeVo 
heeft daarover specifieke richtlijnen geformuleerd die u verder in dit behandelprotocol kan nalezen. 
We rekenen op uw verantwoordelijkheid om correct gevolg te geven aan deze richtlijnen en zullen 

hierover waken. 

Wij wensen te benadrukken dat uw cliënten die gezondheidsklachten hebben ten allen tijde hun 

huisarts of 112 moeten contacteren en zeker niet langskomen bij u in de praktijk. 

Tot slot willen wij uitdrukkelijk onze dank en steun uitspreken voor het respecteren van de verplichte 
sluiting in de voorbije weken en voor het volgen van de richtlijnen hierna vermeldt. Wij weten dat 
jullie met bijzondere uitdagingen werden en worden geconfronteerd. Wees verzekerd dat wij alles 
blijven doen dat in onze mogelijkheid ligt om u daarbij zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.   
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2 BASISKENNIS COVID-19 

2.1 INLEIDING 

Pathogeen: Nieuw coronavirus1: SARS-CoV-2 
Synoniemen: 2019 Novel Coronavirus, 2019-nCoV, SARS-CoV-19, COVID-19 (= coronavirus disease) 
Verspreiding en epidemiologie via druppelinfectie: transmissie via grote druppels uit hoesten en 
niezen binnen een afstand van 1,5 meter en via kleine druppels tot een nog grotere afstand.  
Verspreiding door indirectie transmissie: via voorwerpen (klinken, handvaten, tafels, bureaus, 
toiletknoppen, lichtschakelaars,…) 
Verspreiding door directie transmissie: via de handen 
Incubatietijd: 5-6 dagen (range 2 – 14 dagen) 
Reproductiegetal: 2.5 
Besmettelijke periode: neem ten minste isolatie maatregelen tot 24 uur geheel klachtenvrij  
Tijdlijn:  

• Uitbraak in Wuhan (China) bij patiënten met pneumonie na bezoek voedselmarkt 
• Eerste cluster tussen 08-12-19 en 02-01-20 

• Gerapporteerd aan WHO op 31-12-19 
 

 
 

2.2 SYMPTOMEN EN BELOOP 

De incubatieperiode is gemiddeld 5,2 dagen (range: 2-14 d en in deze periode reeds besmettelijk).  

De ziekteverschijnselen variëren van ongecompliceerd (80%) tot ernstige pneumonie (14%) en zeer 
ernstig ziek (6%). De symptomen zijn deels analoog influenza (droge hoest, koorts, dyspnoe,  

BLW-klachten, gastro-intestinale klachten, vermoeidheid, neusverkouden, keelpijn, malaise, ARDS en 
anosmie)  

Er zijn tot nu toe enkel experimentele behandelingsmogelijkheden en nog geen vaccin.  

Zowel jonge als oudere mensen kunnen geïnfecteerd worden. Echter, voornamelijk oudere mensen 
(60+) en patiënten met vooraf bestaande medische problemen lopen een hoger risico op een 
gecompliceerd verloop. Denk hierbij aan diabetespatiënten, patiënten met hartaandoeningen, 
astma,... 

 
1 Coronavirussen zijn virussen die circuleren tussen dieren, maar kunnen ook mensen besmetten.  
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2.3 STATISTIEKEN DD 19 APRIL 2020 

Voor een update van deze statistieken, kunt u kijken op https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-

19.html 

 

 

 

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
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3 BESCHERMINGSMAATREGELEN BEVOLKING 

De overheid neemt maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het 
coronavirus in te perken en te vertragen door situaties te vermijden waarbij veel mensen 
samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde 
personen te verminderen. Verder kun je een besmetting voorkomen door onderstaande richtlijnen in 
acht te nemen.  
 

 
AFBEELDING 1: WWW.ZORG-EN-GEZONDHEID.BE 

  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 

REFLEXOLOGEN 

Deze richtlijnen dienen in acht genomen te worden in combinatie met de eerder vermelde 
standaardmaatregelen voor de bevolking en met het dagelijks reinigen van alle ruimtes met 

bleekwater. Dit voor de start van de werkdag of bij het eindigen van de werkdag.  

4.1 HOE DE HANDEN DOELTREFFEND WASSEN 

 

AFBEELDING 2: WWW.HEALTH.BELGIUM.BE 
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4.2 PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL 

Het dragen van een masker is enkel nuttig voor besmette personen. Een masker helpt de verspreiding 
van het virus tegen te gaan, maar beschermt niet tegen een mogelijke besmetting. De maskers worden 
dus enkel verdeeld onder bepaalde prioritaire groepen. Deze lijst met groepen is opgesteld op basis 

van de input van wetenschappers en experten.  

De prioriteit wordt bepaald door te kijken of het zorgpersoneel procedures uitvoert of bijwoont 
waarbij er mogelijke overdracht van druppels is of nauw contact is met mogelijke of bevestigde 
COVID-19 patiënten en zijn zorgverleners van COVID19-eenheden, zorgverleners van triagecentra, 
personeel dat verantwoordelijk is voor de zorg van mogelijke besmette of besmette personen in 
woongemeenschappen (rusthuizen, enz.), huisartsen, thuisverpleegkundigen, …  

4.3 DE REFLEXOLOOG 

 Was en ontsmet je handen voor en na een cliënt (draag indien mogelijk handschoenen die je 
op dezelfde wijze ontsmet voor en na elke cliënt). 

 Blijf waar mogelijk op een afstand van 1,5 meter met uw cliënt. Voor voetreflexologie is dit 
geen probleem. Bij (vb) hand- en gelaatsreflexologie is deze afstand niet te behouden.  

 Gezien het gebrek aan mondmaskers, gebruikt u als extra beschermingsmateriaal een 
herbruikbaar stoffen mondkapje2, sjaal of andere doek. Deze dienen dagelijks gewassen te 
worden op minstens 60 graden. 

 Draag een schort die je elke dag wast op minstens 60 graden. 
 Voer in geen beding een behandeling uit wanneer u zelf ziektesymptomen vertoont. 

4.4 DE CLIËNT 

 Verifiëer, zowel bij het maken van de afspraak als vòòr het betreden van de praktijkruimte, 
of je cliënt symptomen van COVID-19 vertoont (zie eerder), maar ook of hij/zij in contact 
kwam met iemand in de voorbije 2 weken die deze symptomen vertoont. Zo ja, voer je in 
geen geval een behandeling uit.  

 Behandel je een kind <16 jaar, dan mag maximum 1 ouder mee tot de behandelruimte of 
wachtruimte.  

 Laat de cliënt zijn handen ontsmetten met handgel bij het binnenkomen. Jijzelf houdt de bus 
hierbij vast.  

  
 

  

 
2 3Mag in epidemische omstandigheden gedurende 8 u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder 

naar buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr advies Hoge Gezondheidsraad 2020). Mag met dat doel bijgehouden 
worden (rond de hals) maar nooit in de zak; mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar; mag 
nooit aan de voorzijde aangeraakt worden; moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil. Gezien deze 
uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.  
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4.6 DE PRAKTIJKRUIMTE 

 Ventileer de ruimte voldoende en minstens 10 minuten tussen elke cliënt. 
 Laat je cliënt betalen met bancontact of app.  
 Desinfecteer tussen elke cliënt alle oppervlakken die aangeraakt werden of mogelijk in 

contact kwamen met respiratoire secreties (vb bureau, tafel, deurklinken, toilet,…) met 
water dat 1% bleekwater (javel) bevat. Is je praktijk in een appartement, dan doe je dit voor 
ALLE ruimtes waar je cliënt voorbij kwam.  

 Beperk alle stoffen materialen (deken, kussen,…) en verwijder de gebruikte stoffen 

materialen (handdoeken) na elke cliënt en was deze op minimum 60 graden.  

4.7 DE WACHTRUIMTE 

 Laat de deur indien mogelijk openstaan. Op die manier vermijd je contact met de deurklink. 
Is dit niet mogelijk, dan ontsmet je de deurklink onmiddellijk. 

 Laat maximum 1 persoon toe in de wachtruimte en zo mogelijk, vermijd je dit zelfs door de 
mensen te laten wachten in de wagen en hen zelf binnen te laten zodra u klaar bent met het 
ontsmetten van de ruimte.  

 Desinfecteer tussen elke cliënt alle oppervlakken die aangeraakt werden of mogelijk in 
contact kwamen met respiratoire secreties (vb bureau, tafel, deurklinken, toilet,…) met 
water dat 1% bleekwater (javel) bevat. Is je praktijk in een appartement, dan doe je dit voor 
ALLE ruimtes waar je cliënt voorbij kwam.  

 Verwijder alle stoffen materialen en dagbladen in de wachtruimte.  
 Laat de cliënt zijn handen ontsmetten met handgel bij het binnenkomen. Jijzelf houdt de bus 

hierbij vast.  
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6 BRONVERMELDING 

 Adviezen Hoge Gezondheidsraad 
 Agentschap Zorg & Gezondheid 

 www.health.belgium.be  

 www.info-coronavirus.be 
 www.sciensano.be 

 www.who.int 
 www.zorg-en-gezondheid.be 

 

http://www.health.belgium.be/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.sciensano.be/
http://www.who.int/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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