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Covid19 aanbevelingen 
Voor de leden van Naturo vzw (erkende beroepsvereniging) 

Aarschot, 2 mei 2020 

 

 

 

Met het versoepelen van de maatregels ivm covid19, delen wij volgende aanbevelingen met u, die 
zowel voor uzelf als therapeut als voor uw cliënt kunnen gelden. 

• Elk lid is onafhankelijk, vrij en verantwoordelijk voor de veiligheid in haar/zijn praktijkruimte 
en in de interactie met de cliënt 

• Het staat elk lid vrij in eer en geweten te bepalen in welke omstandigheden het gebruik van 
handschoen en/of mondmasker noodzakelijk is 

• Elk lid zal op de hoogte zijn van elke door de overheid opgelegde regel, van het 
versoepelingsritme, van de voorop gestelde agenda ivm de crisis-exit 

• Het wordt elk lid aanbevolen in deze overgangsperiode en preventief naar de toekomst toe, 
in de praktijkruimte handschoenen, mondmaskers, ontsmettingsgel onmiddellijk ter 
beschikking te hebben 

• Het wordt elk lid aanbevolen voor en na elke sessie de handen te wassen met water en zeep, 
dit voor zowel de therapeut als voor de cliënt 

• Het wordt elk lid aanbevolen bij de minste twijfel af te zien van een onderhoud/sessie, indien 
de cliënt niet kan bevestigen symptoomvrij te zijn 

• Het wordt elk lid ten zeerste aanbevolen het werk onmiddellijk te staken en de cliënten op 
de hoogte te brengen, indien de therapeut besmettingssymptomen vaststelt 

• Het wordt elk lid ten zeerste aanbevolen bij besmettingssymptomen zij het als therapeut, zij 
het bij de cliënt onmiddellijk een conventioneel medisch professioneel te raadplegen voor 
diagnose en instructies 

• Elk lid zal op de hoogte blijven van de beschikbare contactcenters ter opsporing van 
eventuele besmettingen 

• Het wordt elke lid ten zeerste aanbevolen zichzelf en de cliënt te informeren over het 
internettool voor psychologische ondersteuning www.iedereen.ok.be/ 
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