
 
 

Corona protocol Massagepraktijk IJsselstein 
Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus hebben wij onze 

hygiënemaatregelen en werkprotocollen herzien en waar nodig aangepast. Dit protocol is 

grotendeels gebaseerd op het protocol van de BMS (Belangenvereniging voor 

Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche). 

In dit protocol zijn doelstellingen, maatregelen en werkwijzen geformuleerd die het mogelijk 

maken om op een veilige manier, d.w.z. met geminimaliseerde besmettingsrisico’s voor 

zowel klanten en masseur te werken. Hierbij hebben we uiteraard ook acht geslagen op de 

actuele richtlijnen van het RIVM. Indien en voor zover relevante wet- & regelgeving, zoals 

bijvoorbeeld voorschriften van het RIVM, veranderen zullen wij dit protocol hieraan 

aanpassen 

Massages kunnen niet worden gegeven met in achtneming van 1,5 meter afstand. Direct 

fysiek huid op huid contact is essentieel. Maar dat betekent niet dat massages niet veilig 

gegeven kunnen worden. In dit protocol wordt aanraking tot een minimum beperkt, zodat 

de massagepraktijk onverminderd één van de veiligste plaatsen in de maatschappij is. 

Dit protocol beoogt uitdrukkelijk niet om een uitputtende beschrijving van werkprocessen en 

maatstaven te geven. Het doel van dit protocol is om te voorzien in adequate maatregelen 

met het oog op de huidige COVID-19 pandemie.  

 

1. Maatregelen bij gezondheidsklachten van de masseur 
1.1 Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, 

hoesten, koorts van 38 graden of hoger) van de masseur, geeft de masseur geen 

behandelingen. Er is geen enkele vorm van face to face contact met klanten. 

1.2 Indien bij de masseur sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 

besmetting hervat de masseur het werk pas in hij tenminste 24 uur klachtvrij 

geweest is. 

1.3 Zodra de masseur weet dat hij in aanraking is geweest met iemand bij wie een 

COVID-19 besmetting is vastgesteld (hierna: de patiënt), stopt de masseur direct 

met het geven van behandelingen. De werkzaamheden worden niet eerder hervat 

dan 14 dagen na het contact met de patiënt en alleen indien er bij de masseur geen 

sprake is van klachten.  

1.4 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 1.3 worden direct alle klanten 

geïnformeerd met wie de masseur contact heeft gehad sinds het contact met de 

patiënt.  

2. Maatregelen gezondheidsklachten klanten 
2.1 Klanten mogen niet naar de praktijk komen indien: 

 

 a. Sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: 
loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger); 



 
 

 b. de klant in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling/les in aanraking is 
geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld. 

 c. Bij de klant sprake is van een COVID-19 besmetting en de klant nog geen 24 

uur klachtvrij is geweest. 
 

Het bovenstaande in dit artikel geldt ook als de klant meent zeker te weten dat er 

geen sprake kan zijn van een COVID-19 besmetting (bijvoorbeeld omdat er volgens 

de klant sprake is van hooikoorts). 

Klanten die vallen onder risicogroepen wordt ontraden zich te laten masseren. 

Indien een klant onder een risicogroep valt, dient de klant dit van te voren te 

melden. 

2.2 De masseur – en zeker niet de klant – beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij 

twijfel over de vraag of de behandeling in het licht van het bepaalde in de artikelen 

3.1 gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven. 

2.3 Indien een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten als bedoeld in artikel 2.1 

wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en 

het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld.  

2.4 Het bepaalde in dit artikel is een aanvulling op het normale beleid betreffende contra 

indicaties bij massage. Het bepaalde in artikel 2.1 wordt opgenomen in het 

anamnesegesprek/formulier dat plaats heeft voorafgaande aan de behandeling. 

 

3. Maatregelen - werkprocessen buiten de behandelkamer– 1,5 meter 
afstand 
3.1 Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden. In 

het bijzonder is het verboden klanten te begroeten en afscheid te nemen d.m.v. 

fysiek contact (zoals een hand of knuffel geven). Klanten hangen zelf hun jas op en 

trekken hem na afloop ook zelf weer aan. 

3.2 De masseur treft adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat buiten de 

behandelkamer 1,5 meter afstand gehouden wordt.  

3.3 Werkprocessen zoals afrekenen worden zoveel mogelijk contactloos gedaan. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

 - Zoveel mogelijk elektronisch en contactloos betalen (pin, tikkie, online 

betaalverzoeken) 

 - Zo min mogelijk contant geld aannemen. Gebeurt dat toch, dan legt de klant het 
geld neer en de masseur pakt het op, geen overhandiging 

3.4 Klanten krijgen geen drankje aangeboden. 

 

4. (Extra) hygiëne maatregelen 

Reiniging behandelkamer & materiaal 

4.1 Na iedere behandeling worden alle doeken/hoezen/lakens/disposables waarmee een 

klant in aanraking is geweest vervangen. Bij twijfel over aanraking: vervangen. Extra 



 
 

(bescherm)hoezen waarmee de klant niet in aanraking is geweest worden tenminste 

dagelijks vervangen indien de tafel/stoel die dag gebruikt is (ongeacht het aantal 

behandelingen). 

4.2 De behandelkamer wordt na iedere behandeling geventileerd. 

4.3 De massagetafel, massagestoel zelf wordt na iedere behandeling grondig gereinigd. 

4.4 De hoofdsteun van de massagetafel en –stoel wordt na iedere behandeling met 

minimaal 70% alcohol gedesinfecteerd.  

4.5 Handdoeken, lakens, hoezen, compresdoeken etc worden gewassen op tenminste 60 
graden. 

4.6 Disposables worden eenmalig gebruikt en weggegooid. 

4.7 De behandelkamer wordt aan het einde van de werkdag volledig en grondig 

gereinigd, waarbij alles wat met handen (vermoedelijk) aangeraakt is tevens wordt 

gedesinfecteerd (denk bijvoorbeeld aan: handgrepen, deurklinken, olieflessen, 

dispensers, radiatorknoppen). Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen. 

4.8  De behandelkamer is voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen, zeep en 

papieren handdoekjes, en desinfecterende en virusdodende handgel. 

Reiniging overige ruimtes en algemene reinigingsbepalingen 

4.9 Alle overige ruimtes worden tenminste eenmaal daags grondig gereinigd, waarbij 

deurklinken, handgrepen (vergeet evt. kassasystemen, computers, telefoons etc 

niet), radiatorgrepen, trapleuningen etc worden gedesinfecteerd. Hierbij wordt 

gewerkt met wegwerphandschoenen. 

4.10 De wc is niet toegankelijk voor klanten. In uitzonderlijke gevallen wordt hier vanaf 

geweken en dan wordt de wc na ieder gebruik grondig wordt gereinigd, waarbij de 

wc bril, deksel, bedieningsknoppen/hendel van de stortbak, deurklinken, 

hendeltje/schuifje van het slot en de kraan gedesinfecteerd worden. 

Klanten en masseurs – persoonlijke (hand)hygiëne 

4.11 Klanten en masseurs wassen hun handen voorafgaand aan iedere behandeling met 

zeep eventueel in combinatie met aparte desinfectans (gel of spray). Het handen 

wassen geschiedt conform instructie minimaal 20 seconden.  

4.12 Masseurs wassen hun handen conform het bepaalde in artikel 4.11 direct na afloop 

van iedere behandeling. 

4.13 Er wordt gewerkt met papieren wegwerp handdoekjes. 

4.14 Massages worden voornamelijk in buikligging gegeven. 

4.15 Er worden geen hotstone massages gegeven. 

4.16 Werkkleding is steeds schoon en wordt tenminste na iedere werkdag 

gewassen. 


