
Groen licht vanuit het kabinet om opnieuw behandelingen te mogen geven!   

Wij gaan opnieuw behandelingen uitvoeren volgens onderstaande richtlijnen die 
voortgekomen zijn uit grondig overleg met diverse deskundigen: 

> Verspreiding van het corona-virus vindt plaats door in contact te zijn met elkaar, 
door in gesprek te zijn met elkaar, dus is afstand nemen meteen bij binnenkomst 
zeer belangrijk. 

> Het gesprek aangaan over hoe het met jou is, hoe het met je huid is en wat jouw 
wensen zijn ten aanzien van de behandeling vindt plaats op anderhalve meter af-
stand van elkaar. 

> Op het moment dat de behandeling start, wordt er totaal niet meer gesproken; 
we zijn dan binnen anderhalve meter afstand van elkaar en verspreiding van het 
virus kan plaatsvinden door 

minuscule druppeltjes speeksel die vrijkomen met praten. 
> Daarmee worden alle behandelingen bij Natuurlijk Mooi dus stilte-behandelingen. 
 
> Is het noodzakelijk dat je ons toch iets zegt tijdens de behandeling, steek dan je 
linkerarm op; wij kunnen dan op gepaste afstand van jou gaan staan en jij kunt dan 
tegen ons praten. 

> Zelf zetten wij een mondkapje op en doen wij een schort voor op het moment dat 
de behandeling start, want daarmee beschermen wij jou als cliënt. Dit mondkapje 
en schort worden na elke behandeling vervangen. 

> Werkend aan de achterzijde van de behandelstoel kunnen wij met bovenstaande 
maatregelen veilig werken. 

> Het aanbrengen van make-up na afloop van de behandeling komt sowieso te 
vervallen; dit is geen veilige manier van werken, omdat we dan voor je staan binnen 
anderhalve meter en makeup testers niet gedesinfecteerd kunnen worden. Wil je 
persé met make-up de praktijk verlaten, neem dan je eigen make-up producten 
mee die je zelf kunt aanbrengen. 

Overige maatregelen om veilig te kunnen werken: 

> Massages worden voorlopig alleen manueel uitgevoerd, dus zonder gebruik van 
penselen. 
 
> Het gebruik van het dampbad middels het dampapparaat is niet aan de orde, 
omdat zo extra druppeltjes speeksel in de lucht verspreid worden. 
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> Doordat verspreiding van het virus o.a. via speeksel plaatsvindt, stop ik voorlopig 
met het aanbieden van iets te drinken. Voel je vrij om je eigen drinken mee te ne-
men. 

> Bij binnenkomst in de praktijk vragen wij je om meteen je handen te desinfecter-
en, natuurlijk bieden wij jou hiervoor het middel aan en desinfecteren wij voor, 
tijdens en na de behandeling onze handen. 

> De praktijkruimte wordt goed gelucht tussen de behandelingen door. Stoelleu-
ningen, deurklinken en het toilet worden na afloop van elke behandeling gedesin-
fecteerd. Dit betekent dat we de tijdsplanning nauw zullen hanteren om veilig te 
kunnen werken. 

> Het is heel belangrijk dat je je afspraak annuleert wanneer je klachten hebt; verk-
oudsheidsklachten als hoesten, niezen en keelpijn, bij koorts, maar ook bij maag-en 
darmklachten, want dit kunnen milde coronaklachten zijn. 

> Dat geldt andersom natuurlijk ook; op het moment dat wij klachten hebben, an-
nuleren we jouw afspraak bij Natuurlijk Mooi. 

> Wanneer je last hebt van hooikoorts en aan het niezen bent, vragen wij je voordat 
je naar de praktijk komt om een histamine-remmer te gebruiken om het niezen ti-
jdelijk de kop in te drukken. Het is immers in deze tijd niet duidelijk of het dan hoo-
ikoorts-klachten of coronaklachten zijn. En mocht het zo zijn, dat een prikkel om te 
niezen geactiveerd wordt met epileren, dan kan het epileren helaas geen doorgang 
vinden. 

Met bovenstaande maatregelen en aanpassingen zien wij het in ieder geval zitten 
om opnieuw aan het werk te gaan en ontmoeten jou graag opnieuw bij Natuurlijk 
Mooi. 
 
>  Wil je een afspraak maken, mail dan naar info@natuurlijkmooi.nl of online via 
Online afspraak maken 

> Vermeld alsjeblieft duidelijk welke behandeling je wilt inplannen, zodat ik de ben-
odigde tijd voor jou kan reserveren. 

>  Vermeld ook de dagdelen of data die jouw voorkeur hebben voor het maken van 
een afspraak. 

>  De inloopmiddag op zaterdag is vanaf zaterdag 16 mei weer van 14:00 tot 17:00 
uur.  
 
 Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, laat dat dan gerust weten! 
 Lieve groet, Christel, Naomi en Esmée
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