
 
 
 
Praktijk Consulten per 11-05-2020 met in achtneming RIVM-maatregelen. 
 
De standaardregels – met in achtneming van de 1 ½ meter, zoals bekend via het RIVM / de 
Persconferenties. 
 
1. Eenieder, inclusief andere gezinsleden, dienen in goede gezondheid te zijn.  
 
2. We hanteren beiden de standaard maatregelen en adviezen afgegeven door het RIVM. 
  
De maatregelen die ik heb genomen, waar ik achtersta, en welke tevens hanteerbaar zijn om 
volgens de juiste richtlijnen te werken: 
  
1. De behandeltafel in mijn praktijk is anders neergezet, zodat er voldoende ruimte is om met zijn 2-
en in de ruimte aanwezig te zijn, niet onnodig in elkaars ruimte te hoeven komen, en een consult te 
geven. Het Energetisch veld waarin ik werk is hierop aangepast. 
  
2. Bij binnenkomst zorg ik voor voldoende afstand en ruimte, zodat we in de ontvangsthal ook 1 1/2 
meter hanteren. 
  
3. We geven elkaar geen hand en tijdens ons gesprek en jouw consult is er ook voldoende afstand, cq 
1 1/2 meter. Uitgezonderd met 1 ½ meter afstand is een Reikibehandeling of Healing consult. 
  
4. Jij hebt naast jouw stoel/zitje/de behandeltafel een eigen tafeltje met o.a. een glas water en een 
handgel staan. Deze kun je gebruiken bij binnenkomst en ook als je weggaat wanneer je dit prettig 
vindt. 
  
5. Contact/aanraking zullen wij zoveel mogelijk beperken. Bij het geven van een Reiki Behandeling 
en/of Healing consult zal ik ten allen tijden een mondkapje dragen en vragen of jij er zelf ook 1 wilt 
opzetten.  
 
Reiki uitgelicht: Vooraf bespreken wij met elkaar of ik mijn handen met de Reiki energie boven jouw 
chakra’s / energielichaam houdt of dat fysiek contact toelaatbaar is. Een Reiki consult, waarbij jij ligt 
op de behandeltafel, eindigt met het vasthouden van jouw voeten. (*) 
 
Healings consult uitgelicht: Bij een Healing, waarbij jij zelf zit op een stoel, werk ik om jouw lichaam 
heen. Een Healing sessie sluit ik af met het vasthouden van jouw schouders, door achter jou te staan, 
en het aanraken van jouw voeten, waarbij ik voor jouw op de grond hurk. (*) 
  
(*) Uitzondering op de regel van contact/aanraking:  
 
Mócht het nodig zijn en heb je fysieke aanraking / ondersteuning nodig voor- tijdens- of na een 
consult zal ik dit aangeven, jouw toestemming vragen, alvorens ik jouw fysiek aan zal raken. 


