
COMMUNICATIE OVER CORONA MAATREGELEN          

Lieve mensen, 

We verwelkomen jullie graag en doen dit met optimale veiligheidsmaatregelen.  

Specifiek voor de shiatsu sessies volgen we de aanbevelingen van onze beroepsfederatie, de Belgische 
Shiatsu Federatie. Vanaf 8 juni mogen ook de shiatsu sessies officieel weer doorgaan.  

Hieronder de maatregelen die we treffen op een rijte. Graag grondig nalezen en mee naleven voor 
ieders gezondheid en vooral voor het groter geheel. 

Mogelijkheid voor online sessies en sessies op afstand  

Als je dit zelf verkiest, is er ook een alternatief voor je sessie: online via zoom of een healing op afstand. 
Laat ons zeker weten als je dat verkiest.  

Strikte maatregelen in de praktijk  

De gezondheid van jullie als cliënten, van onszelf, gezin en het groter geheel blijven onze grootste zorg. 
We volgen hiermee de maatregelen die de overheid voorschrijft. Specifiek voor de shiatsu sessies 
volgen we de aanbevelingen van onze beroepsfederatie, de Belgische Shiatsu Federatie. Deze extra 
maatregelen vind je onderaan de tekst.  

Enkele duidelijke afspraken indien de sessie in de praktijk doorgaat:  

Klachtenvrij  

➢ We werken niet als we zelf symptomen hebben van een infectie van de bovenste of onderste 
luchtwegen of bij koorts. We werken niet als iemand van ons gezin mogelijks of bevestigd 
besmet is met het coronavirus. In dat geval wordt je tijdig verwittigd. 
 

➢ We vragen van jou ook om de afspraak te verplaatsen als je je ziek voelt of als iemand in je 
omgeving zich ziek voelt of besmet is, zeker ook als je koorts hebt.  

Contact beperken  

➢ We laten een half uur tijd tussen de behandelingen, zodat er geen onnodig contact is met 
andere cliënten.  
 

➢ De wachtkamer moet leeg blijven: jullie wachten buiten of in wagen tot het uur van je afspraak.  
 

➢ Je hoeft niet aan te bellen. We openen zelf de deur(en) van de praktijk en komen je halen. 
 

➢ De sessie duurt een uur. We vragen je om dit ook te respecteren, zodat de sessies niet uitlopen. 
(Female soul heling en Closing the bones zijn een uitzondering. Dit is een sessie van 1,5 uur.) 



Afstand houden  

➢  We houden ons aan de regel van ‘social distancing’ zowel bij het binnenkomen, bij het 
buitengaan, als tijdens de sessie.  
 

➢ We verwelkomen jullie vol liefde, voorlopig is dat dus nog zonder een hand of knuffel te geven. 

Mondmasker 

➢ We dragen zelf een mondmasker. We vragen jou om ook een mondmasker te dragen. Breng 
je eigen mondmasker mee. 

Hygiëne  

➢ We laten een half uur tijd tussen de behandelingen om de praktijk te verluchten en 
oppervlakten die in contact komen met cliënten te ontsmetten (tafel, stoel, klink, …).  
 

➢ Voor de sessie reinigen we allebei onze handen. We voorzien zeep en papieren handdoekjes 
en ook reinigingsgel op basis van alcohol om je handen te ontsmetten.  
 

➢ Tijdens de sessie en als het weer het toelaat, zetten we steeds een raam open voor 
verluchting.  We gebruiken ook een verstuiver met aromatherapie op basis van etherische 
oliën met antivirale werking, zoals eucalyptus en ravintsara. 
 

➢ We herinneren je aan de hoest- en niesetiquette. 
 

➢ We vragen je ook het toiletgebruik in onze gebouwen zoveel mogelijk te vermijden. Indien het 
toilet toch gebruikt wordt, zal het ontsmet worden.  
 

➢ We bieden geen drank aan. Gelieve je eigen drank mee te brengen als je snel dorstig bent.  

Extra maatregelen bij shiatsu sessies 

Omdat bij een shiatsu sessie de 1,5 meter afstand niet bewaard blijft, zijn hierbij een aantal extra 
maatregelen voorzien: 

➢ We leggen een propere doek op de futon voor elke nieuwe cliënt. We gebruiken ook bij iedere 
client een verse doek of kleine handdoek op het lichaam. Als dat voor jou veiliger voelt, kun je 
ook je eigen grote handdoek (of zelfs 2) mee brengen. We wassen ons linnen op minstens 60°C. 
 

➢ We vragen je om gemakkelijke kleding te dragen, zodat je je hier niet meer moet omkleden. 
 

➢ We zetten een individueel bakje klaar waarin je je bril, uurwerk, sieraden, … kan leggen. 

  



Hoe verder en wat met vragen?  

Op deze manier, die mogelijk minder vertrouwd aanvoelt, willen we op een veilige manier opnieuw 
beschikbaar zijn. Indien er nieuwe maatregelen dienen genomen te worden, brengen we jullie zo snel 
mogelijk op de hoogte.   

We weten dat dit een hele boterham is. Als we met zijn allen zorgen voor onze veiligheid en werken 
aan onze immuniteit van binnenuit, kunnen we hopelijk gauw weer afbouwen in deze maatregelen 
ook.   

Je kunt steeds bij ons terecht met verdere vragen of onduidelijkheden: annelies@iyashi.be en 
ronny@iyashi.be 
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