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Colofon 
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Economie en Werk en de minister voor zelfstandigen en KMO’s. 
 

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 
1 maart 2021 
BeVo 
Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 NETHEN 
Voorzitter@bevo-belgie.org  
 

Copyright ©2021 
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 

http://www.bevo-belgie.org/
mailto:Voorzitter@bevo-belgie.org


Page 2 

BeVo – Beroepsvereniging van reflexologen België | Rue de Hamme-Mille 196 | B - 1390 NETHEN | www.bevo-belgie.org 

 

1 INHOUDSOPGAVE 

 

1 Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 2 

2 Inleiding ............................................................................................................................................ 3 

3 Basiskennis COVID-19 ........................................................................................................................ 4 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................................. 4 

3.2 Symptomen en verspreiding .................................................................................................................. 5 

3.3 Wat kan jij zelf doen? ............................................................................................................................ 5 

4 Beschermingsmaatregelen bevolking.................................................................................................. 6 

4.1 De 6 gouden regels tegen COVID-19 ..................................................................................................... 6 

5 Beschermingsmaatregelen reflexologen ............................................................................................. 7 

5.1 De handen doeltreffend wassen ............................................................................................................ 7 

5.2 Persoonlijk beschermingsmateriaal ...................................................................................................... 8 

5.3 Algemene organisatie ............................................................................................................................ 9 

5.4 De reflexoloog...................................................................................................................................... 11 

5.5 De cliënt ............................................................................................................................................... 12 

5.6 De praktijkruimte ................................................................................................................................. 13 

5.7 De wachtruimte ................................................................................................................................... 14 

5.8 Reflexologie in de woning van de particulier ...................................................................................... 14 

6 Checklist .......................................................................................................................................... 15 

7 Bronvermelding ............................................................................................................................... 19 

 

http://www.bevo-belgie.org/


Page 3 

BeVo – Beroepsvereniging van reflexologen België | Rue de Hamme-Mille 196 | B - 1390 NETHEN | www.bevo-belgie.org 

 

2 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 werd beslist dat reflexologen terug aan het werk mochten gaan, dienden enkele 
maatregelen in acht genomen te worden zodat de sessies in veilige omstandigheden zouden 
kunnen plaatsvinden. BeVo heeft daarover specifieke richtlijnen geformuleerd die in 
december werden aangepast naar de toen geldende regels en die in januari nogmaals 
werden aangepast aan de hand van de voorstellen van richtlijnen en een checklist die wij 
mochten ontvangen na een overleg met de GEMS (Groep van Experten voor 
ManagementStrategie van covid-19).  

Deze behandelprotocollen worden aangepast bij elke wijziging van de regelgeving en per 
mail aan al onze leden verzonden. De actuele versie is ook steeds te downloaden via de 
inlogpagina van onze website (www.bevo-belgie.org) en werd doorgegeven aan de 
bevoegde instanties voor publicatie op www.info-coronavirus.be op 1 maart 2021.  

Dit protocol integreert de regels van de Gids voor de opening van de handel; rubriek 
‘contactberoepen’ (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-de) en de 
generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan: 
(https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-

covid-19-op-het-werk-tegen-te) 

 

Verder in dit behandelprotocol kunt u dit alles nalezen. We rekenen op uw 
verantwoordelijkheid om steeds correct gevolg te geven aan deze richtlijnen en zullen 
hierover waken. Het niet naleven van de richtlijnen zal in eerste instantie leiden tot een 
waarschuwing en bij herhaling zal uw erkenning bij BeVo onmiddellijk ingetrokken worden.  

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. Net 
zomin mag u zelf cliënten ontvangen wanneer u gezondheidsklachten ondervindt.  

Tot slot willen wij uitdrukkelijk onze dank en steun uitspreken voor het respecteren van de 
verplichte sluiting(en) en voor het volgen van de richtlijnen hierna vermeld. 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. 

Voor vragen kunt u terecht bij de COVID-coördinator van BeVo, zijnde Tamara Cobos 
Rodriguez (voorzitter@bevo-belgie.org). Zij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de  
(federale, regionale, lokale, …) reglementaire normen met betrekking tot de activiteit in het 
kader van COVID-19 die in het protocol werden geïntegreerd.  Deze protocollen zullen door 
haar op de ledendag (online - 27/02/2021) toegelicht worden. 

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.bevo-belgie.org/
http://www.info-coronavirus.be/
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te
mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
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3 BASISKENNIS COVID-19 

3.1 INLEIDING 

Pathogeen: Nieuw coronavirus 1: 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 indirecte transmissie: via voorwerpen (klinken, handvaten, tafels, 
bureaus, toiletknoppen, lichtschakelaars,…) 

Verspreiding door directe 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 

 

 

1 Coronavirussen zijn virussen die circuleren tussen dieren, maar kunnen ook mensen besmetten 

http://www.bevo-belgie.org/
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3.2 SYMPTOMEN EN VERSPREIDING 

Het coronavirus (Covid-19) is een besmettelijk virus. Je kan het makkelijk van andere mensen 
krijgen of doorgeven. De belangrijkste symptomen zijn: 

 hoest 
 kortademigheid 
 koorts 
 spierpijn 
 vermoeidheid 
 verlies van geur- en smaakzin 
 verstopte neus 
 keelpijn 
 diarree 

Heb je één van deze symptomen? Bel naar je huisarts. Sommige mensen hebben het virus 
maar hebben geen symptomen.  

Als je hoest of niest vliegen er kleine druppeltjes in de lucht. De meeste besmettingen 
gebeuren via langdurig nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m). Sommige 
microdruppels kunnen langdurig in de lucht blijven hangen en onder bepaalde 
omstandigheden ook mensen besmetten op meer dan 1,5m. Indirecte besmettingen kunnen 
ook veroorzaakt worden door contact met besmette druppeltjes op voorwerpen en 
oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken). Het is daarom belangrijk om je nauwe contacten te 
beperken, afstand te houden, regelmatig je handen te wassen/ontsmetten en activiteiten bij 
voorkeur in de buitenlucht te doen of anders een mondneusmasker te dragen en de ruimte 
goed te verluchten. 

3.3 WAT KAN JIJ ZELF DOEN? 

 Respecteer de hygiëneregels. 
 Doe je activiteiten liefst buiten. 
 Denk aan kwetsbare mensen. 
 Hou afstand (1,5m) 
 Beperk je nauwe contacten 
 Volg de regels voor bijeenkomsten. 

Wij bevelen de website https://www.info-coronavirus.be aan die volledig is en regelmatig 
wordt bijgewerkt.

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.info-coronavirus.be/
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4 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. 

4.1 DE 6 GOUDEN REGELS TEGEN COVID-19 

1. Respecteer de hygiëneregels 

2. Doe je activiteiten liefst buiten 

3. Denk aan kwetsbare mensen 

4. Hou 1,5 meter afstand 

5. Beperk je nauwe contacten 

6. Volg de regels voor bijeenkomsten 

AFBEELDING: WWW.ZORG-EN-GEZONDHEID.BE   

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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5 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 
een ontsmettingsproduct. Dit voor de start van de werkdag of bij het eindigen van de 
werkdag. 

U zult merken dat belangrijke aandachtspunten herhaald worden in dit document. 

5.1 DE HANDEN DOELTREFFEND WASSEN 

 

AFBEELDING: WWW.HEALTH.BELGIUM.BE   
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5.2 PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL 

Het dragen van een neus- en mondmasker is verplicht voor contactberoepen en hun klanten. 

Met een mondmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er 
druppels rond. Het mondmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je 
iemand ziek maakt of dat de druppels op iets vallen wat andere mensen aanraken. Het 
dragen van een mond-neusmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen. 

 

  

http://www.bevo-belgie.org/
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Bijkomende richtlijnen 

 Het masker dat de cliënt draagt is een chirurgisch of stoffen masker. De reflexoloog moet 
een CE-goedgekeurd2 chirurgisch masker dragen. 

 Heb je het mondmasker op? Raak het masker dan niet meer aan 
 Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed 
 Zet je masker niet vaak op en af 
 Neem elke 8 uur een nieuw mondmasker of zodra het vuil of vochtig is 
 Moet je veel spreken? Neem elke 4 uur een nieuw masker 

 

 
bron: 1 - www.nrc.nl 

5.3 ALGEMENE ORGANISATIE 

 Respecteer de geldende wetgeving. 
 Wijs een COVID-verantwoordelijke voor uw praktijk aan (kan de zelfstandige zelf zijn, of 

de uitbater). De contactgegevens van deze verantwoordelijke moeten uithangen in de 
praktijk en indien mogelijk ook op de site vermeld worden en in mails naar cliënten.  

 Beschrijf en meet de oppervlakte van uw instelling, zodat u weet hoeveel personen er 
toegelaten zijn en u dit kunt meedelen. 

 Zorg voor een goede basishygiëne, laat elke medewerker (indien van toepassing) zijn 
temperatuur meten voor hij naar het werk komt. 

 Een enkele cliënt tegelijk. 
 Sluit uw wachtzaal en ook uw toilet. 
 Beperk u tot de zorg, bied de cliënt geen drank, voedsel of snack aan. 

  

 

2 Chirurgische mondmaskers moeten voldoen aan de strenge Europese wetgeving “Medical Device”. Deze beschermen de drager dus niet 

tegen het virus, maar voorkomen dat, mochten zij besmet zijn, het virus verder via hun mond of neusvocht verspreid wordt en dus de klant in 

gevaar gebracht wordt. Let dus op met de chirurgische mondmaskers die via het internet aangeboden worden. 

http://www.bevo-belgie.org/
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 Als u over meerdere zorgzones beschikt, kunt u meerdere cliënten behandelen, maar 
een enkele cliënt per zorgzone en een enkele medewerker per cliënt! Bovendien:  

o moet u zeker zijn dat er 1,5 meter afstand is tussen elke cliënt, 10 m2 per cliënt 
en een zuiverings- of verluchtingssysteem voor de lucht. 

o gebruik geen aparte ventilatoren die het virus zouden kunnen verspreiden. 
o moeten de cliënten ingepland worden om zo veel mogelijk het mengen van 

generaties en contact in de lokalen te voorkomen. 
o moet u ervoor zorgen dat de cliënten elkaar niet kruisen in de ruimten. 
o moet u zo veel mogelijk het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in eenzelfde 

ruimte werkt beperken. 
 Werk alleen op afspraak. 
 Breng uw cliënt altijd vooraf op de hoogte van de hygiënemaatregelen die genomen 

werden. 
 Vraag aan uw cliënt of hij zich goed voelt. Raad hem bij de minste twijfel aan om zijn 

huisarts te bellen. Laat hem in dat geval niet naar een afspraak komen! 
 Voorzie voldoende tijd tussen uw afspraken (10’ min), zodat mensen elkaar niet kunnen 

kruisen, maar ook om uzelf de tijd te geven om de ruimte te ontsmetten. Vraag aan de 
klant om op het exacte tijdstip te komen en eerder in de auto/buiten te wachten. 

 Help uw cliënten niet met hun jas, laat hen die zelf uitdoen en weghangen. Het plaatsen 
van een vestiaire wordt afgeraden. Spoor uw cliënten aan om hun kleren in hun voertuig, 
in hun tas, op hun knieën... te laten. Bij een uitzonderlijke vestiaire moeten de kleren van 
elkaar gescheiden worden.  

 Werk alleen. Duosessies zijn niet toegelaten.  
 Hang de nodige informatie en de regels die van toepassing zijn op uw cliënten uit aan de 

ingang en herinner hen er eventueel vooraf aan. (U kunt diverse documenten 
downloaden op de inlogpagina van onze website www.bevo-belgie.org.) 

o Houd zo veel mogelijk afstand.  
o Kom alleen naar de afspraak. Van deze regel kan worden afgeweken voor 

kinderen tot 13 jaar en voor personen die hulp nodig hebben. Deze mogen 
vergezeld worden door 1 volwassene. 

o Kom niet als u of een van uw naasten symptomen heeft. 
o Volg altijd aandachtig de instructies van uw reflexoloog. 
o Geef geen hand, kus of omhelzing. 
o Praat zo weinig mogelijk tijdens de sessie. 
o Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk in een 

vuilnisbak met deksel gooit. 
o Was uw handen bij aankomst en vertrek. 

 Laat alleen betaling met een betaalterminal toe. Ontsmet de betaalterminal na elk 
gebruik met een hydroalcoholische gel. De aanwezigheid van een hydroalcoholische gel 
en wattenstaafjes naast de betaalterminal is verplicht. 

 Richt de ruimte zo in dat producten die uitgestald zijn met het oog op verkoop niet 
binnen handbereik van uw cliënten zijn.  

  

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.bevo-belgie.org/
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5.4 DE REFLEXOLOOG 

 Blijf op een afstand van 1,5 meter met uw cliënt. (Geef geen hand.) 
 De regels inzake sociale afstand moeten in alle omstandigheden worden nageleefd, 

behalve tussen de cliënt en de aanbieder (of diens werknemer), voor zover dit strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de reflexologie.  

 Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien 
weggooit in een vuilnisbak met deksel. 

 Draag een CE goedgekeurd chirurgisch masker 3.  
 Gebruik naast het masker ook een veiligheidsbril, een gezichtsscherm of een plexiglas.  
 Draag een schort met korte mouwen die je elke dag wast op minstens 60 graden. Dit 

maakt het reinigen van handen en armen makkelijker. 
 Bedek uw kleine wondjes.  
 Draag geen ringen, armbanden, horloges, enz.  
 Zorg ervoor dat uw nagels kort geknipt en goed verzorgd zijn, vermijd nagellak en 

kunstnagels.  
 Draag handschoenen als er een risico bestaat op contact met organische vloeistoffen 

tijdens de sessie en was uw handen nadat u uw handschoenen hebt uitgedaan.  
 Vervang al het niet-wegwerpmateriaal zodra u klaar bent met de cliënt en maak het 

schoon en ontsmet het.  
 Gebruik ‘s morgens en ‘s avonds een handencrème om een gezonde huid te behouden.  
 Voorzie zowel voor uzelf als voor uw cliënt manieren om de handen te wassen (bij 

voorkeur met water en vloeibare zeep) en papieren doekjes om ze af te drogen (geen 
stoffen handdoeken, geen elektrische handendroger). Vraag stelselmatig aan uw cliënt 
om voor en na de sessie zijn handen te wassen. Was zelf uw handen voor het begin en 
erna, zelfs als u handschoenen draagt.  

 Voer in geen beding een sessie uit wanneer u zelf ziektesymptomen of symptomen van 
COVID-19 heeft 

 U moet uw temperatuur nemen voor u naar uw kabinet gaat. In geval van koorts moet u 
uw afspraken annuleren. 

 U wordt gevraagd om uw gezicht zo weinig mogelijk aan te raken tijdens de sessie.  
 Voer tot nader orde enkel dringende zaken uit. 
 Noteer de contactgegevens van elke cliënt in het kader van de contact tracing. 

  

 

3 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/mondmaskers-en-filters/conformiteit-
voor-mondmaskers/coronavirus-hoe-de 

http://www.bevo-belgie.org/
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5.5 DE CLIËNT 

 Werk enkel op afspraak en 1 op 1 met je cliënt. De sessie duurt niet langer dan strikt 
noodzakelijk.  

 Verifiëer, zowel bij het maken van de afspraak als vòòr het betreden van de 
praktijkruimte, of je cliënt symptomen van COVID-19 vertoont (zie vragen hieronder), 
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 sessie uit. Voorbeeldvragen: 

o Heeft u of iemand met wie u contact had in de voorbije 2 weken nu corona? 
o Heeft u of iemand met wie u contact had in de voorbije 2 weken last van: 

 hoesten, kuchen of niezen 
 koorts  
 kortademigheid 
 keelpijn 
 hoofdpijn 
 vermoeidheid 

o (Voor oudere mensen) Woont u in een woon- zorgcentrum? 
 Laat de cliënt zelf een grote badhanddoek meebrengen voor de behandeltafel of 

behandelstoel.  
 Laat de cliënt zijn handen ontsmetten met handgel bij het binnenkomen en bij het 

vertrek. Jijzelf houdt de bus hierbij vast. 
 Er wordt aangeraden dat elke cliënt een mondmasker draagt om de asymptomatische 

overdracht van COVID-19 te beperken. Geef uw cliënt een mondmasker indien nodig. De 
cliënt houdt zijn neus- en mondmasker aan gedurende de gehele sessie. 

 Laat je cliënt betalen met bancontact of app. Desinfecteer de betaalterminal na elk 
gebruik. 

 De cliënt wordt gevraagd om zijn gezicht zo weinig mogelijk aan te raken tijdens de 
sessie.  

 Minderjarige kinderen komen zoveel mogelijk alleen. Voor kinderen ouder dan 12 jaar 
wacht de ouder in de wagen. Is begeleiding noodzakelijk voor een kind jonger dan 12 
jaar, laat dan maximum één ouder met masker toe in uw kabinet. Begeleid het kind als 
het naar het toilet moet en ontsmet achteraf het toilet.  

  

http://www.bevo-belgie.org/
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5.6 DE PRAKTIJKRUIMTE 

 Richt uw lokalen zo in dat ze makkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen worden: 
verwijder alle siervoorwerpen.  

 De ruimte moet voldoende geventileerd en verlucht worden door ramen en deuren open 
te zetten . Als de ruimte is uitgerust met een CO2-meter die de CO2-concentratie in de 
ruimte continu en in real time controleert, dan mogen deuren en ramen alleen worden 
geopend als de CO2-concentratie te hoog is, d.w.z. 800 ppm.  

o Verlucht tijdens en na de reiniging/ontsmetting  
o Gebruik eventueel mobiele luchtreinigers ter ondersteuning  

 Handhygiënetoestellen zijn beschikbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in het 
kabinet. 

 Desinfecteer tussen elke cliënt alle oppervlakken die aangeraakt werden of mogelijk in 
contact kwamen met respiratoire secreties (vb bureau, tafel, deurknoppen, de 
leuningen, de liftknoppen, de lichtschakelaars, de handgrepen van kasten en de 
schuiven, de kranen van wastafels, spiegels, …). 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 na elke cliënt en was deze op minimum 60 graden. Gebruik voor zover 
mogelijk wegwerpmateriaal (doekjes, sponzen, enz.).  

 Biedt geen drank (water, thee of andere) noch versnapering aan na de sessie. 
 Richt de ruimte zo in dat er geen producten te koop worden aangeboden die binnen het 

handbereik van de cliënten zijn. 
 Gebruik voor zover mogelijk fysieke barrières zoals plexiglas, zelfs al geeft dat maar een 

gedeeltelijke bescherming.  
 Plaats plastic zakken in uw vuilnisbakken en vervang ze regelmatig. Maak de 

vuilnisbakken schoon en ontsmet ze.  
 Maak elke avond de ruimte schoon met water en zeep. Was elke dag de 

schoonmaakdoeken en de dweilen op een minimumtemperatuur van 60 °C.  
 Als erkend reflexoloog van BeVo kreeg je een flyer met maatregelen toegestuurd. 

Afficheer deze bij de ingang ter herinnering voor je cliënt. Ook de flyers eerder hier 
vermeld kunnen gedownload en geprint worden om deze te afficheren in de 
wachtruimte.  
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5.7 DE WACHTRUIMTE 

De wachtruimte moet gesloten zijn.  

5.8 REFLEXOLOGIE IN DE WONING VAN DE PARTICULIER 

Reflexologie in de woning van de cliënt is heden verboden, ook in de woning van de 
reflexoloog indien dit niet zijn kabinet is. 
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6 CHECKLIST 

CHECK OMSCHRIJVING 

  Voer in geen beding een sessie uit wanneer u zelf ziektesymptomen heeft 

  U moet uw temperatuur nemen voor u naar uw kabinet gaat. In geval van koorts 
moet u uw afspraken annuleren 

  Draag een CE goedgekeurd chirurgisch masker  

  Gebruik een veiligheidsbril, een gezichtsscherm of een plexiglas 

  Draag een schort met korte mouwen die je elke dag wast op minstens 60 graden 

  Blijf op een afstand van 1,5 meter met uw cliënt. (Geef geen hand) 

  Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien 
weggooit in een vuilnisbak met deksel. 

  Bedek kleine wondjes 

  Draag geen ringen, armbanden, horloges, enz 

  Zorg ervoor dat uw nagels kort geknipt en goed verzorgd zijn, vermijd nagellak en 
kunstnagels 

  Reflexologie in de woning van de cliënt is heden verboden, ook in de woning van 
de reflexoloog indien dit niet zijn kabinet is 

  Hang de ontvangen flyer uit 

  Hang de gegevens uit van de COVID-verantwoordelijke en publiceer deze op de 
site en in mails 

  Laat 10 minuten tussen elke cliënt om de ruimte te verluchten en te ontsmetten 

  Vervang al het niet-wegwerpmateriaal zodra u klaar bent met de cliënt en maak 
het schoon en ontsmet het 

  De ruimte moet voldoende geventileerd en verlucht worden (CO2-concentratie < 
800 ppm) 

  Richt uw lokalen zo in dat ze makkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen 
worden: verwijder alle siervoorwerpen 

  Reinig dagelijks alle ruimtes met een ontsmettingsproduct. 

  Plaats plastic zakken in uw vuilnisbakken en vervang ze regelmatig. Maak de 
vuilnisbakken schoon en ontsmet ze 

  Handhygiënetoestellen zijn beschikbaar bij de ingang en op verschillende 
plaatsen in het kabinet 

  Voorzie zowel voor uzelf als voor uw cliënt manieren om de handen te wassen  
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  Sluit uw wachtzaal en ook uw toilet 

  Werk alleen op afspraak 

  Noteer de contactgegevens van elke cliënt in het kader van de contact tracing 

  Plaats geen producten voor verkoop binnen handbereik van uw cliënten 

  Betaling gebeurt met een betaalterminal (of app). De aanwezigheid van een 
hydroalcoholische gel en wattenstaafjes naast de betaalterminal is verplicht 

  De cliënt draagt een chirurgisch of stoffen masker  

  1 enkele cliënt per zorgzone (Kinderen <13 jaar en personen die hulp nodig 
hebben -> 1 begeleider) 

  Breng uw cliënt altijd vooraf op de hoogte van de hygiënemaatregelen die 
genomen werden 

  Behandel niet indien de cliënt of een van zijn naasten symptomen heeft. 
(Verifiëer, zowel bij het maken van de afspraak als vòòr het betreden van de 
praktijkruimte) 

  Laat de cliënt zelf een grote badhanddoek meebrengen voor de behandeltafel of 
behandelstoel.  

  Bied de cliënt geen drank, voedsel of snack aan 

  Laat de cliënt zijn handen ontsmetten met handgel bij het binnenkomen en bij 
het vertrek. 
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7 BRONVERMELDING 

 

 Gids voor de opening van de handel: 
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-de 

 Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan: 
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-
verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te 

 Adviezen Hoge Gezondheidsraad  
 Agentschap Zorg & Gezondheid 
 Economic Risk Management Group 
 Adviezen GEMS 
 www.health.belgium.be  
 www.info-coronavirus.be  
 www.sciensano.be  
 www.werk.belgie.be 
 www.who.int  
 www.zorg-en-gezondheid.be  
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