
                                                               hartsupport loopbaansupport 

Omgang met Corona virus 
 
Hoewel de ontwikkelingen snel gaan en er dagelijks aangepaste maatregelen lijken te volgen, ga ik 
voorlopig als volgt om met eventuele risico’s. Dit is voor ons beiden van belang. 
 
Sessie in de praktijk 
 
Ik als therapeut/coach 
-zolang ik geen klachten heb die ook maar enigszins kunnen raken aan het corona virus zoals:  
 neusverkouden, niezen, hoesten, keelpijn, koorts, bied ik therapie/coaching aan. 
 
Deze check doe ik op 2 momenten: 
-de dag voordat wij een afspraak hebben 
-de dag van onze afspraak 
Heb ik op één van deze momenten klachten, dan mail/bel ik je af. 
 
Jij als cliënt 
-zolang jij als cliënt geen klachten hebt zoals neusverkouden, hoesten, koorts, ben je welkom voor  
 een sessie. 
 
Dus als wij beiden zonder klachten zijn, dan treffen we elkaar voor een sessie :-). 
 
Tijdens de sessie 
Tijdens de sessie houden we circa 1,5 meter afstand, maken we geen fysiek contact, ook niet bij 
aankomst en afscheid. 
Er is desinfecterende gel aanwezig in de praktijk 
 
Als je je in deze periode liever afmeldt, dan kan dat zonder kosten.  
 
 
Sessie via Facetime/Skype/ andere app.. 
 
Van de nood een deugd maken.. 
Hoewel ik er weinig ervaring mee heb, zie ik ook mogelijkheden om een 
sessie via de PC, tablet, of smartphone. 
 
Beeld bellen 
Vooralsnog ken ik Facetime (iPad, iPhone) als prettig medium, maar Skype (Windows PC, zie foto) 
heeft ook een goede naam en ervaren collega’s als prettig.. 
 
Gewoon bellen 
Telefonisch kan natuurlijk ook, hoewel elkaar kunnen zien voor ons beiden ook zinvol kan zijn. 
 
Als je ervoor open staat, dan wil ik dat graag zo met je aangaan. 
Geef dan ajb van te voren aan welke manier van communiceren jouw voorkeur heeft.  
 
 
Karel van Nimwegen,  
hartsupport loopbaansupport 
tel 030-2022 600  
 
 
Actuele informatie is eventueel te vinden bij het RIVM 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  
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