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A. Voorwaarden om sessies te kunnen geven 
1. Ik geef alleen sessies als ik zelf geen corona-gerelateerde klachten heb en als ook mijn 
huisgenoten (gezin) geen klachten hebben. Onder klachten versta ik: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid, keelpijn of koorts.  
2. Je kunt alleen een sessie ontvangen als jij en je huisgenoten geen van bovengenoemde 
klachten hebben 
 
B. Hoe ik me voorbereid op een sessie 
1. Indien ikzelf of een van mijn huisgenoten tot 48 uur van te voren klachten hebben, zal ik de 
afspraak per mail afzeggen. Je kunt de afspraak kosteloos verzetten of annuleren. 2. Ik heb de 
ruimte van te voren geventileerd en schoongemaakt.  
3. Ik geef maximaal 2 sessies op een dag. 
 
C. Hoe jij je voorbereidt op een sessies  
1. Indien jij of een van je huisgenoten tot 48 uur van te voren klachten hebben, meld je je af. De 
afspraak kan kosteloos verzet worden naar een later moment. Als je twijfel hebt over een (milde) 
klacht kun je per mail of telefonisch met mij overleggen. 
2. Je neemt 2 grote handdoeken mee waar je op kunt liggen.  
3. Je neemt 1 of 2 doeken of handdoeken mee die ik over je heen kan leggen. 
 
D. Werkwijze 
1. Bij begroeting geven we elkaar geen hand of knuffel. 
2. Ik leid je na binnenkomst naar de badkamer waar je je handen wast.  
3. Tijdens de sessie gebruiken we jouw (hand)doeken.  
4. Eventueel hoesten, niezen of neus snuiten doen we in een papieren zakdoekje, dat we gelijk 
weggooien. 
5. We geven geen hand of knuffel bij het afscheid. 
 
E. Verloop sessie 
1. Indien tijdens het gesprekje vooraf of tijdens de sessie blijkt dat ik toch klachten heb waar jij je 
niet goed bij voelt, dan vindt er geen sessie plaats/stoppen we de sessie. Je kunt op een ander 
moment terugkomen. 
2. Indien tijdens het gesprekje vooraf of tijdens de sessie blijkt dat jij toch klachten hebt waar ik 
me niet goed bij voel, dan vindt er geen sessie plaats/stoppen we de sessie. Je kunt op een 
ander moment terugkomen om de sessie opnieuw te ondergaan. Een bijdrage aan de kosten stel 
ik op prijs, maar is niet verplicht.  
 
Ondanks alle genomen maatregelen kan het voorkomen dat je besmet raakt tijdens een 
workshop. Met het boeken van een sessie ga je akkoord met dit risico. 
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