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#Welkom op de retraite! 

De	  gezondheid,	  veiligheid	  en	  het	  welzijn	  van	  ons	  en	  jouw	  als	  deelnemer	  staat	  voorop.	  
Op	  onze	  retraite	  zullen	  we	  met	  elkaar	  afspraken	  maken	  om	  een	  veilig	  samenzijn	  te	  
borgen.	  
	  
Dit	  document	  stelt	  het	  protocol	  vast	  dat	  we	  zullen	  volgen	  met	  elkaar.	  De	  sleutel	  tot	  
een	  veilige	  samenzijn	  is:	  
ü  naleving	  van	  sociale	  afstandsmaatregelen,	  	  
ü  goede	  handhygiëne,	  	  
ü  frequente	  desinfec7e	  van	  oppervlaktes	  die	  we	  vaak	  aan	  raken	  in	  de	  diverse	  

ruimtes	  
	  
Maar	  vooral	  doen	  wij	  uitdrukkelijk	  een	  beroep	  op	  ieders	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  
We	  lossen	  het	  samen	  op,	  in	  afstemming	  en	  overleg.	  We	  maken	  direct	  bespreekbaar	  
als	  er	  een	  gevoel	  van	  ‘onveiligheid’	  ervaren	  wordt	  en	  vragen	  dat	  ook	  aan	  jou	  om	  te	  
doen.	  Daarnaast	  is	  er	  begrip	  voor	  persoonlijke	  keuzes	  die	  gemaakt	  mogen	  worden	  in	  
alle	  vrijheid	  zonder	  extra	  risico	  voor	  anderen.	  
	  
Warme	  groet,	  namens	  mijn	  hele	  team,	  
	  
	  
Sylvia 
	  
Dit	  document	  zal	  worden	  bijgewerkt	  op	  basis	  van	  het	  advies	  van	  het	  RIVM	  en	  onze	  overheid	  –	  	  
Versie	  1,	  9	  juni	  2020	  
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Gezondheidscheck 

Op	  de	  startdag	  van	  de	  retraite	  ontvang	  je	  een	  appje	  met	  het	  
verzoek	  om	  de	  vragen	  van	  de	  gezondheidscheck	  te	  
beantwoorden.	  Als	  een	  van	  de	  vragen	  met	  ‘ja’	  wordt	  
beantwoord	  is	  deelname	  aan	  de	  retraite	  niet	  mogelijk.	  	  We	  
zullen	  het	  volledige	  bedrag	  retourneren	  (zonder	  annulerings-‐	  of	  
administraFekosten)	  en	  hopen	  op	  jouw	  deelname	  een	  volgende	  
keer.	  	  
	  
De	  gezondheidscheck	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
ü  -‐Heb	  je	  een	  of	  meerdere	  klachten,	  zoals	  niezen,	  

neusverkoudheid,	  koorts	  of	  benauwdheid,	  	  ervaren	  in	  de	  
afgelopen	  24	  uur?	  

ü  Heb	  je	  op	  dit	  moment	  een	  huisgenoot	  met	  koorts	  of	  
benauwdheidsklachten?	  

ü  Heb	  je	  een	  huisgenoot/gezinslid	  met	  het	  coronavirus	  en	  heb	  
je	  in	  de	  afgelopen	  14	  dagen	  contact	  met	  hem/haar	  gehad	  
terwijl	  hij/zij	  nog	  klachten	  had?	  

ü  Ben	  je	  in	  thuis-‐isolaFe	  omdat	  je	  direct	  contact	  hebt	  gehad	  
met	  iemand	  waar	  de	  besmeOng	  met	  het	  coronavirus	  is	  
vastgesteld?	  

	  
	  



Algemene uitgangspunten 

Inmiddels	  is	  iedereen	  in	  Nederland	  goed	  bekend	  met	  de	  
hygiëneregels	  en	  spelregels	  om	  met	  elkaar	  verspreiding	  van	  het	  
Corona	  virus	  zo	  veel	  als	  mogelijk	  te	  voorkomen.	  Deze	  regels	  
gelden	  ook	  Fjdens	  onze	  retraite.	  
	  
We	  zeBen	  het	  nog	  even	  op	  een	  rij:	  
•  Hoest,	  nies	  of	  kuch	  in	  je	  arm.	  
•  Was	  en/of	  desinfecteer	  je	  handen	  regelmaFg.	  	  
•  Geef	  elkaar	  de	  ruimte,	  minimaal	  1,5	  meter.	  Dit	  geldt	  in	  alle	  

ruimtes	  maar	  ook	  buiten	  op	  het	  terrein.	  
•  Gebruik	  papieren	  handdoekjes	  om	  je	  handen	  te	  drogen.	  
•  We	  schudden	  geen	  handen	  en	  	  geven	  elkaar	  geen	  knuffel.	  

Dat	  zal	  zeker	  even	  wennen	  zijn.	  
	  
Aanvullend:	  
•  We	  venFleren	  de	  groepsruimte	  en	  eetzaal	  direct	  na	  elke	  

sessie	  of	  vaker	  indien	  iemand	  uit	  de	  groep	  dit	  aangeeX.	  
•  Alle	  ‘high	  touch’	  area's	  desinfecteren	  we	  minimaal	  4	  x	  per	  

dag.	  Dit	  doen	  we	  samen,	  we	  maken	  hier	  aan	  het	  begin	  van	  de	  
retraite	  afspraken	  over.	  

•  Volg	  alFjd	  eventuele	  aanwijzingen	  van	  de	  begeleiding	  op.	  
•  Wij	  dragen	  zorg	  voor	  voldoende	  desinfecFemiddelen,	  

papieren	  handdoekjes	  en	  latex	  handschoenen.	  
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• Hoest, nies in je arm

• We desinfecteren regelmatig de ‘high 

touch’ gebieden (4x per dag)



Groepsruimte & materialen 

In	  de	  groepsruimte	  houden	  we	  gedurende	  de	  retraite	  1,5	  meter	  afstand,	  
ook	  Fjdens	  de	  opstellingen	  en	  oefeningen.	  We	  gebruiken	  steeds	  dezelfde	  
(eigen)	  materialen.	  Dus	  we	  blijven	  bijvoorbeeld	  dezelfde	  stoel	  gebruiken.	  
Neem	  zelf	  mee	  als	  je	  dat	  fijn	  vindt:	  
•  een	  dekentje	  
•  (zit-‐	  of	  meditaFe)	  kussentje(s)	  
•  Een	  yoga	  matje,	  hoeslaken	  of	  handdoek	  om	  over	  de	  aanwezige	  

matrassen	  te	  leggen	  

•  We	  venFleren	  de	  groepsruimte	  en	  direct	  na	  elke	  
sessie	  of	  vaker	  indien	  iemand	  uit	  de	  groep	  dit	  
aangeeX.	  

•  Bij	  goed	  weer	  kan	  er	  steeds	  een	  raam	  of	  deur	  open	  
blijven.	  

•  Grondankers	  en	  overige	  materialen	  die	  gebruikt	  
worden	  door	  de	  begeleiding	  gereinigd	  na	  gebruik.	  
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Gangen, deuren, slaapruimtes & 
trappen 
De	  locaFe	  is	  ruim	  opgezet,	  maar	  het	  blijX	  nodig	  elkaar	  de	  ruimte	  
te	  geven.	  
	  
De	  belangrijkste	  uitgangspunten	  zijn:	  
•  1	  tegelijk	  op	  de	  trap.	  
•  Wacht	  aan	  het	  begin	  van	  de	  gang	  of	  in	  jouw	  eigen	  kamer	  als	  

er	  al	  iemand	  in	  de	  gang	  boven	  loopt	  en	  jou	  moet	  passeren.	  
•  Je	  krijgt	  een	  een	  persoonskamer	  en	  je	  bent	  zelf	  

verantwoordelijk	  voor	  de	  hygiëne	  in	  de	  kamer.	  	  
•  Deelnemers	  uit	  hetzelfde	  gezin	  of	  op	  eigen	  verzoek	  en	  eigen	  

verantwoordelijkheid	  kunnen	  met	  maximaal	  2	  op	  een	  kamer	  
verblijven.	  

•  Deurklinken	  van	  centrale	  of	  groepsruimtes	  worden	  minimaal	  
4	  x	  per	  gedesinfecteerd.	  We	  maken	  afspraken	  over	  de	  
rolverdeling	  bij	  de	  start	  van	  de	  retraite.	  	  

•  Geef	  elkaar	  de	  ruimte	  en	  bespreek	  met	  elkaar	  liefdevol	  als	  er	  
toch	  gedragingen	  plaatsvinden	  die	  je	  zelf	  minder	  preOg	  
vindt.	  Samen	  komen	  we	  er	  alFjd	  uit!	  
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Eten & drinken 

Gezond	  eten	  en	  voldoende	  drinken	  zijn	  belangrijk.	  Alle	  HACCP	  regels	  
worden	  strikt	  nageleefd.	  	  
De	  belangrijkste	  uitgangspunten	  zijn:	  
•  De	  keuken	  kent	  een	  looproute,	  honoreer	  die	  te	  allen	  Fjde.	  
•  Maximaal	  3	  personen	  tegelijk	  zijn	  aanwezig	  in	  de	  keuken.	  Ook	  nu	  bewaar	  

je	  de	  1,5	  meter	  afstand	  tot	  elkaar.	  
•  Je	  hebt	  je	  eigen	  mok	  met	  naam,	  deze	  wordt	  alleen	  door	  jou	  gebruikt.	  
•  Als	  je	  iets	  pakt	  in	  de	  keuken	  of	  vanaf	  het	  buffet	  desinfecteer	  of	  was	  je	  

eerst	  je	  handen.	  Er	  liggen	  ook	  handschoentjes,	  deze	  mogen	  ook	  gebruikt	  
worden.	  Let	  erop	  dat	  dit	  alleen	  eenmalig	  zinvol	  is,	  dus	  eenmaal	  weer	  
uitgedaan	  dan	  weggooien.	  Wij	  hebben	  vanuit	  milieu	  overwegingen	  
voorkeur	  voor	  het	  steeds	  reinigen	  van	  de	  handen.	  	  

•  Het	  diner,	  de	  lunch	  en	  het	  ontbijt	  vinden	  plaats	  in	  buffetvorm,	  als	  je	  iets	  
schept	  uit	  een	  potje	  of	  schaal	  gebruik	  je	  een	  schone,	  eigen	  opscheplepel.	  
We	  gebruiken	  niet	  allemaal	  hetzelfde	  opschepmateriaal.	  Je	  eet	  met	  
ander	  bestek	  dan	  het	  opschepbestek.	  Hierdoor	  is	  er	  wel	  wat	  meer	  afwas,	  
maar	  dat	  nemen	  we	  voor	  lief.	  

•  Bij	  het	  uitruimen	  van	  de	  vaatwasser	  reinig	  of	  desinfecteer	  je	  eerst	  je	  
handen.	  

•  Deel	  jouw	  suggesFes	  of	  ideeën	  om	  het	  zo	  preOg	  mogelijk	  te	  laten	  
verlopen	  voor	  iedereen	  met	  ons.	  	  

•  Gebruik	  de	  papieren	  handdoeken	  of	  torkrol	  beschikbaar	  in	  de	  keuken.	  
•  Theedoeken  worden  na  gebruik  gewisseld.   #safefood	  #stayhealthy	  
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• Geef elkaar de ruimte!



Douches, wastafel & toilet 

•  Per	  maximaal	  2	  personen	  wordt	  een	  douche	  toegewezen.	  Gebruik	  alleen	  
de	  douche	  die	  jou	  is	  toegewezen.	  Samen	  ben	  je	  verantwoordelijk	  voor	  het	  
reinigen	  van	  de	  douche.	  De	  richtlijn	  is	  om	  voor	  en	  na	  gebruik	  de	  
kraanknoppen	  en	  het	  handvat	  van	  de	  douchekop	  te	  desinfecteren.	  

•  Adankelijk	  van	  het	  aantal	  toileeen	  en	  aantal	  deelnemers	  aanwezig,	  doen	  
we	  dit	  mogelijk	  ook	  voor	  de	  toileeen.	  We	  zullen	  dan	  de	  namen	  op	  deuren	  
plakken.	  	  

•  Desinfecteer	  de	  deurklink	  van	  de	  douche	  regelmaFg.	  Spreek	  dit	  samen	  af.	  
•  Gebruik	  de	  papieren	  handdoeken	  beschikbaar	  in	  de	  toileeen.	  
•  Desinfecteer	  voor	  en	  na	  gebruik	  van	  het	  toilet	  de	  spoelknop.	  	  
•  Gebruik	  zoveel	  mogelijk	  de	  wastafel	  in	  je	  eigen	  kamer.	  
•  We	  maken	  bij	  de	  start	  van	  de	  retraite	  afspraken	  met	  elkaar	  over	  de	  

desinfecFe	  van	  algemene	  kraanknoppen	  en	  deurklinken.	  Deze	  worden	  
minimaal	  4	  x	  per	  dag	  gedesinfecteerd.
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#Leefjouwmooisteleven	  


