
Protocol – Geven van 
een massage
ONDERSTAAND PROTOCOL IS GEBASEERD OP HET PROTOCOL VAN 
MIJN BEROEPSVERENIGING, HET CAT (ZIE HIER DE LINK NAAR HET 
PROTOCOL VAN HET CAT - RICHTLIJNEN CORONA COMPLEMENTAIRE ZORG:
HTTPS://CATCOMPLEMENTAIR.NL/RICHTLIJNEN-CORONA-COMPLEMENTAIRE-ZORG/).

- Voorafgaand aan de massage, wordt gecheckt of de ontvanger geen verkoudheids- of
griepverschijnselen heeft. De ontvanger blijft in dat geval thuis.
- Ook de masseur checkt dit bij zichzelf en zegt de massage af indien er verkoudheids-
of griepverschijnselen zijn. Ook bij twijfel annuleren.
- Clienten blijven alsnog thuis indien zijzelf of een van hun huisgenoten
symptomen die kunnen wijzen op Corona.
- Masseur ontvangt geen klanten als hij/zij of een van zijn/haar huisgenoten
symptomen heeft van Corona.
- De client komt vlak voor de afspraak pas binnen en hoeft dus niet te
wachten. Mocht de deur nog dicht zijn, wacht dan even in je auto of buiten. Ik ben dan nog bezig 
met een andere client. 
- Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.
- Indien noodzakelijk voor therapie of cliënt kan het toilet open blijven. Het toilet wordt 
in dit geval na elke afspraak goed schoongemaakt volgens de RIVM richtlijnen.
- De inrichting wordt zo nodig aangepast zodat de 1,5 gewaarborgd blijft, ook in de wachtruimte.
- Alles wat niet nodig is wordt voor de behandeling verwijderd uit de praktijkruimte.
- Een met de voet te bedienen afvalbak met zak wordt in de praktijkruimte geplaatst.
- Massagetafel voorzien van steeds een schone hoes, handdoek(en) - of vraag de
ontvanger eigen schone handdoeken mee te nemen (dit is nu al de norm).
- Er wordt gebruikgemaakt van een hoofdsteun met schone hoes, tot nader orde worden er nog 
geen buikmassages gegeven.
- Tussen de behandelingen door worden de contactpunten gereinigd. Denk aan
deurknoppen, armleuningen en tafeloppervlakte, maar ook je pinautomaat, deurbel
of telefoon.
- schoonmaakmaterialen worden ook direct na gebruik gereinigd.
- Einde van de dag wordt alles grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor
contactpunten. Denk aan deurknoppen, armleuningen en tafeloppervlakte, maar ook
je pinautomaat, deurbel of telefoon.


