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Beste cliënt van mijn praktijk, 

 

 

In de afgelopen weken hebben we de muziektherapie telefonisch of via beeldbellen 

vormgegeven. Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om sessies, als het nodig is, in mijn 

praktijkruimte plaats te laten vinden. Daarbij moeten we ons uiteraard aan alle regels van 

afstand en hygiëne houden. Hieronder leg ik uit wat de corona-maatregelen concreet voor 

mijn praktijk betekenen. 

 

Wanneer mag je komen? 

Je mag komen als we allebei gezond zijn en als niemand in onze omgeving in de afgelopen 2 

weken Covid-19 heeft gehad of een verdacht van Covid-19 bestaat. 

De afspraak kan niet doorgaan als één van ons één of meer van de volgende klachten heeft: 

o Verkoudheid 

o Loopneus 

o Niezen 

o Hoesten 

o Kortademigheid  

o Koorts 

Ook als een huisgenoot één van bovengenoemd klachten heeft, kan de afspraak niet 

doorgaan.  

In alle gevallen kan dan uiteraard nog wel een sessie via beeldbellen plaatsvinden.  

 

 

z.o.z 

Barbara Krantz 
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Waar moet je op letten? 

In de praktijk geldt het volgende: 

o De wachtkamer is gesloten, dus als je te vroeg bent moet je even buiten wachten.  

o We schudden geen handen. 

o Raak geen deurkrukken aan, ik zal de deuren voor je openzetten en sluiten.  

o We houden 1,5 meter afstand. In de praktijkruimte geven lijntjes op de vloer de 

afstand aan. 

o Ik zal je geen thee, koffie of water aanbieden, maar je mag je eigen flesje drinken 

meebrengen.  

o Ga van tevoren thuis plassen zodat je geen gebruik hoeft te maken van het sanitair.  

o Als we op instrumenten spelen, maken we gebruik van rubberen handschoenen. 

Deze krijg je van mij.  

o Als je moet niezen of hoesten, doe je dat in de elleboog.  

o Als je wilt, kun je handdesinfectie gebruiken. 

 

Hoe wordt de praktijk schoongehouden? 

o Nadat een cliënt geweest is en voordat een volgende cliënt komt, neem ik alle 

oppervlakken af en lucht ik de ruimte door.  

o Tussen de afspraken door plan ik dus tijd in om schoon te maken.  

o De instrumenten die gebruikt zijn, worden na afloop schoongemaakt. 

o Ik was en desinfecteer regelmatig mijn handen.  

 

Nog steeds geldt dat videobellen de beste manier is om verspreiding van het virus tegen te 

gaan. Het is echter niet altijd de beste manier om muziektherapie te volgen. We zullen dus 

de voor- en de nadelen tegen elkaar af moeten wegen.   

 

Laat het me weten als je graag weer naar de praktijk zou willen komen, dan beslissen we 

samen wat het beste is.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Barbara  
 

 

 

 

 

  


