Behandelmogelijkheden bij Ensense vanaf 11 mei 2020:
Haptotherapie is een contactberoep, en binnen dat beroep maken we vanaf 11 mei aanstaande
gebruik van 3 manieren van behandelen:
1. Behandeling in de praktijk met gesprek, oefeningen binnen 1,5 meter afstand en
behandeling met aanraking op de behandelbank.
2. Behandeling in de praktijk, maar zonder aanraken en zoveel mogelijk op >1,5 meter
afstand, zoals bijvoorbeeld gesprekken en oefeningen op afstand
3. Digitaal behandelen met gebruik van gesprek en waar mogelijk oefeningen op afstand
(online consult)
Cliëntengroepen
Op basis van de huidige richtlijn van het RIVM wordt voor de haptotherapie onderscheid
gemaakt tussen een aantal cliëntengroepen. Voor elke cliëntengroep is vastgesteld welke
behandelopties er, gelet op de corona richtlijnen, toegestaan zijn.
Met het beantwoorden van bepaalde vragen wordt duidelijk in welke cliëntengroep u valt en
kan uw haptotherapeut de mogelijkheden van behandeling met u bespreken.
Ik verzoek u daarom vriendelijk deze vragenlijst te doorlopen en naar waarheid te
beantwoorden. Indien voor uw situatie op één of meerdere vragen het antwoord “Ja” van
toepassing is, dan verzoek ik u voorafgaand aan het consult contact op te nemen met mij. We
bespreken dan samen of en in welke vorm uw afspraak in de praktijk door kan gaan of dat het
(tijdelijk) beter is een online-consult in te zetten.
Vragenlijst
1. Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een
bevestigde COVID-19 cliënt?

Ja / nee

2. Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen en/of koorts (≥38,0 C)

Ja / nee

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met bovengenoemde klachten?

Ja / nee

4. Heeft u op dit moment bewezen Covid-19?

Ja / nee

5. Heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met bewezen
Covid-19?

Ja / nee

6. Bent u genezen van covid-19, maar bent u korter dan 24 uur
klachtenvrij?

Ja / nee

7. Bent u momenteel in thuisisolatie?

Ja / nee

8. Bent u 70 jaar of ouder?

Ja / nee

9. Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer
verminderd is?

Ja / nee

