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Leidschendam, januari 2021 

 

Beste cliënt, 

Gelukkig mag ik je ontvangen op mijn praktijk aan de Vlietweg 14 te Leidschendam. 
Zoals altijd ben je meer dan WELKOM! 

Maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie 
bepaalde spelregels opgesteld voor onze veiligheid, gebaseerd op gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

De richtlijnen voor een persoonlijke sessie alsmede een bijeenkomst/ training zijn 
als volgt. 

 

Bij binnenkomst: 

- Desinfecteer voor binnenkomst de handen; 

- Kom op tijd, maximaal 5 minuten voor het afgesproken tijdstip; 

- In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat je altijd op minimaal 1,5 
meter afstand bent van medecliënten. Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal 
cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt; 

- Kom zoveel mogelijk alleen. Wanneer er een sessie plaatsvindt met een kind 
jonger dan 16 jaar, dan kan 1 van de ouders meekomen; 

- Neem zo min mogelijk spullen mee en stop spullen die noodzakelijk zijn, weg in 
een tas of jaszak; 

- Het toilet is te gebruiken indien noodzakelijk. Wanneer het niet noodzakelijk is 
verzoek ik je thuis te toiletteren, zodat het risico op besmetting wordt 
geminimaliseerd. 

 
In de praktijkruimte: 

- Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand; 

- Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op 
minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt; 



Praktijk voor BewustZijn 

Spiritualiteit en  

Coaching 

 

 
  

 

KvK nummer: 63769174 • BTWnummer: NL002042348B53 

- Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en 
armleuningen van stoelen en pinapparaat schoongemaakt. Raak zo min 
mogelijk aan in de praktijk; 

- Indien je het (nog) niet prettig vindt om naar de praktijk te komen, dan is een 
telefonisch of beeldconsult ook mogelijk. De ervaring leert inmiddels dat dit 
ook prettig werkt. 

 

In de groepsruimte: 

- In de groepsruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat je altijd op minimaal 1,5 
meter afstand bent van mede cliënten. 

 

Blijf thuis indien jijzelf of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, 
koorts of griepachtige verschijnselen. Wanneer dit zo is, neem dan contact met me op 
om dit te bespreken en te bezien hoe we verder gaan, bijvoorbeeld door middel van een 
beeldgesprek. 

 

Groetjes, 

Petra van de Leur 

 

 

 

 


