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Lichaamstherapie en -pedagogie / Psychotherapie / Coaching 
 

Informatie- en toestemmingsformulier ivm regelgeving Covid19. 
 

 
• Covid19 wordt doorgegeven via kleine druppeltjes die vooral door hoesten en niezen 

worden overgebracht. Iemand zonder symptomen kan het virus doorgeven, al is de kans 
zeer klein. Vooral iemand die symptomen heeft zoals hoesten, niezen, koorts, keelpijn, is 
besmettelijk.  
Ook als er speekseldruppeltjes op een oppervlakte terechtkomen zoals handen, kan de 
besmetting gebeuren door een hand te geven en dan te wrijven aan ogen, neus of mond. 
Het virus kan ook enige tijd overleven op dood materiaal. In de praktijk zijn dat vooral: 
deurklinken, trapleuningen, boekjes, toetsenborden, massagetafel, oefenmateriaal, etc…  

 
• Wat betekent dit voor onze samenleving? 

De meeste mensen die besmet worden, hebben geen tot milde symptomen. Deze 
symptomen lijken op degene die een milde tot zware griep kenmerken. Bij een deel van 
de bevolking echter, ontstaat een zware longontsteking met vocht in de longblaasjes. Dit 
gaat gepaard aan kortademigheid.  
Een longontsteking is steeds gevaarlijk, maar vooral bij “risicopatienten” (ouderen boven 
70 jaar, mensen met een algemene zwakke gezondheid, kankerpatienten, mensen met 
verminderde immuniteit, hart- en longpatienten etc…). Deze patiënten komen mogelijk op 
“intensive care”-afdelingen van klinieken terecht. Uit zorg voor deze mensen, én om te 
vermijden dat er te veel van deze patiënten tegelijk in de intensive care terecht komen, 
zijn er door de overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te 
vertragen. Het bewaren van afstand, “Social distancing” dus, is de allerbelangrijkste 
richtlijn. 
 

• Wat betekent dit voor ons als praktijk? 
Gezien onze lichaamstherapeuten en -pedagogen de regel van 1.5 meter afstand (“social 
distancing”) onmogelijk kunnen respecteren bij het uitoefenen van hun beroep, en ook bij 
psychotherapie mensen een uur of langer samen in één ruimte aanwezig zijn, beslisten 
wij, net als bijna alle praktijken, zelf om zo goed als volledig te sluiten. Dit was van de 
overheid uit geen sluitende verplichting: bij meer dringende situaties kon verder 
behandeld worden.  
Momenteel gaan de meeste praktijken weer meer patienten behandelen, de meest 
dringende eerst. De hygiënemaatregelen blijven onverminderd gelden. 
 

• Wat zijn onze maatregelen: 
 
1. Therapeuten die symptomen vertonen zoals veelvuldig hoesten, niezen, koorts, 

keelpijn, blijven thuis tot ze klachtenvrij zijn 
2. Patienten met dezelfde sypmtomen worden geweigerd en mogen pas terug een 

afspraak maken wanneer ze klachtenvrij zijn. 
3. Er worden geen handen meer gegeven bij wijze van begroeting. De 

psychotherapeuten zorgen voor het bewaren van anderhalve meter afstand. 
4. De lichaamstherapeuten dragen een mondmasker. 
5. Zowel de therapeut als de patient wast voor en na de behandeling minstens 40sec de 

handen met warm water en zeep en droogt af met papier. 
6. Om tussen patienten/cliënten de “social distancing” te bewaren … 

o … beperken we het aantal afspraken, én de wachttijden. Kom dus niet te vroeg 
naar uw afspraak.  

o … wordt begeleiders of familie gevraagd om buiten te wachten, niet in de 
wachtzalen 
 

7. Er zijn geen boekjes meer in de wachtzalen. 
8. De extra tijd tussen twee afspraken wordt gebruikt om tafel en zitmeubelen te 

ontsmetten, evenals de klinken, het toetsenbord en ander gebruikt materiaal 
9. Voor de lichaamstherapie en -pedagogie: gelieve zelf een badhanddoek mee te 

brengen om extra op de tafel te leggen. 
10. Gelieve zoveel mogelijk onmiddellijk te betalen met een app.  



 
 

•  PATIENTEN DIE ZICH NIET HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN ZULLEN 
GEWEIGERD WORDEN. MET DANK VOOR UW BEGRIP.  

 
 

INFORMED CONSENT  
Groepspraktijk Zuid  

Kinesitherapie / Osteopathie / Fasciatherapie 
 
 
 
 
 
 
Mijn therapeut heeft me geïnformeerd over de huidige regelgeving i.v.m. Covid19 in praktijken. 
Hij heeft alle mogelijke vragen hieromtrent beantwoord en heeft me deze tekst voorgelegd. Ook 
op de website kan die worden nagelezen. 
 
Ik begrijp dat in het kader van een behandeling door een kinesitherapeut, osteopaat of 
fasciatherapeut, de regel van 1.5m “social distancing” niet kan gerespecteerd worden. Ik ga 
hiermee akkoord. 
 
Ik begrijp dat mijn therapeut er alles aan doet om de kans op besmetting minimaal te houden, 
maar dat, zelfs met deze strenge voorschriften, besmetting nooit 100% gegarandeerd kan 
worden vermeden. 
 
Gezien de situatie dagelijks verandert, wordt de info op onze website aangepast 
www.groepspraktijkzuid.be . Een aangepaste versie hangt uit in de inkomhal. 
Ik lees voor de behandeling de eventueel aangepaste voorschriften op de website of deze die 
uithangen in de praktijk zelf. 
 
Indien ik met nieuwe aangepaste voorschriften niet akkoord ga of niet meer akkoord kan gaan, 
kan ik te allen tijde mijn afspraken kosteloos tijdelijk onderbreken of definitief stopzetten. 
 
 
Ik heb alle informatie gelezen en begrijp alles. 
   
Ik houd me dus zelf ook aan de voorschriften en geef hierbij mijn toestemming tot behandeling. 
 
 
Door te tekenen verklaar ik me volledig akkoord met deze voorschriften voor gans het jaar 2020:  
 
 
Naam ....................................................  
 
Adres ....................................................  
 
Plaats .................................................... 
 
 
 
Opgemaakt in Groepspraktijk Zuid, Pol de Montstraat, 8, 2020 Antwerpen. 
 
Handgeschreven “voor gelezen en akkoord” en handtekening: 
 
 
 
 
 

http://www.groepspraktijkzuid.be/

