
 

 

MINDFULNESS & KINDERCOACHPRAKTIJK SANDRA SCHOONHAGEN  

- RICHTLIJNEN I.V.M. COVID-19 – 
 

11 mei 2020 

Deze richtlijnen zijn opgesteld n.a.v. RIVM richtlijnen, adviezen VMBN mindfulness 

beroepsvereniging en Adiona beroepsorganisatie kindercoaches. 

PER 11 MEI  
- Individuele coaching en training mogelijk. 

- Trainer en deelnemer moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

- Neem eigen materiaal mee. In ieder geval een grote handdoek en indien mogelijk een matje of 

meditatiekussen (mindfulness).  

- Zowel trainer als deelnemer mag geen coronasymptomen hebben. 

- Voorafgaand aan iedere sessie wordt een gezondheid check* gedaan. 

- Trainer is verplicht deelnemer naar huis te sturen indien symptomen gedurende de training 

ontstaan. 

- Indien trainer, deelnemer of huisgenoten gedurende de training klachten ontwikkelen moeten 

zij dit melden en thuisblijven. Zie ook Meldingsplicht**.  

- Inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel 

o Tussen kindercoach en kind wordt de 1,5 meter afstandsregel waar mogelijk in acht 

genomen; 

o Tussen trainer/ kindercoach en deelnemer/ ouder geldt de 1,5 afstandsregel. 

- Na elke sessie wordt de ruimte gelucht en gedesinfecteerd. Sandra zal rekening houden met 

voldoende tijd tussen de sessies door.   

De algemene afspraken van de overheid zijn te allen tijde van kracht: vaak handen wassen, in je 

elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen 

handen schudden, en thuis blijven bij klachten. 

PER 1 JUNI  
Mindfulness groepstrainingen mogelijk. Met inachtneming van bovenstaande richtlijnen en op 

basis van beschikbaarheid locatie.  

*GEZONDHEID CHECK COACHING, MINDFULNESS, KINDERCOACHING  
Sandra stelt voorafgaand aan ieder contact de volgende vragen: 

 Hebt u / heeft uw kind nu corona?  

 Zijn er huisgenoten/gezinsleden met corona? 

 Bent u / is uw kind genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 

 Hebt u / heeft uw kind één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, 

niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)? 



 Zijn er huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?  

 Bent u in thuisisolatie? 

Wanneer één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, dan vindt de afspraak op een ander 

moment doorgang (wanneer alles met ‘nee’ beantwoord kan worden). 

**MELDINGSPLICHT 
Door deel te nemen aan een door Sandra Schoonhagen georganiseerde activiteit verplicht de 

deelnemer zich ten allen tijde om, indien bij hem of haar binnen 2 weken na afloop van de 

activiteit (training/ sessie) COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij Sandra te melden.  

Sandra is op haar beurt verplicht om dit bij eventuele andere deelnemers aan dezelfde activiteit 

ook te melden.  
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Sandra Schoonhagen is gecertificeerd mindfulness trainer, aangesloten bij beroepsvereniging 

VMBN (Lid. Cat. 1 nr.: 20171074) en aangesloten bij beroepsorganisatie voor kindercoaches 

Adiona. KvK nr.: 6771881 
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