→ CORONA UPDATE 
“De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander”
Deze woorden van onze minister president tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april jl. hebben
indruk op mij gemaakt… Samen met 7,8 miljoen kijkers zat ook ik om 19:00u aan ‘de buis
gekluisterd’.
Ondanks een sprankje hoop op versoepeling van de maatregelen, zijn de maatregelen verlengd t/m
dinsdag 19 mei a.s. Kort gezegd komt het er voor jou en mij op neer dat PUUR huidzorg haar deuren
tot die tijd nog niet mag openen voor reguliere zorg.
Achter de schermen wordt door mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten (NVH), in samenwerking met Paramedisch Platform Nederland hard gewerkt aan
een werkhervattingsplan. Dit plan ligt ter goedkeuring bij de overheid. Wie weet kan de
paramedische sector vanaf woensdag 20 mei a.s. daardoor wél de reguliere zorg hervatten, maar
daarvoor zullen we nog even geduld moeten hebben.

Hoe nu verder?
De in eerdere mailingen aangegeven punten blijven van kracht;
• Afspraken die NIET medisch noodzakelijk zijn t/m dinsdag 19 mei a.s. komen te vervallen.
Behandelingen die hieronder vallen zijn; acnetherapie, ontharen, gezichtsbehandeling,
huidverbetering, oedeemtherapie, etc.
• Zorg zal, indien mogelijk, op afstand worden geleverd d.m.v. video- en/of telefonische
consulten. Heb je een vraag over jouw klacht, het gebruik van producten en/of behandelingen?
Ik kijk graag -letterlijk- met je mee d.m.v. een beveiligde video verbinding. Ik plan hiervoor een
belafspraak in, zodat we allebei de tijd hebben om jouw vraag naar tevredenheid te
beantwoorden.
• Afspraken die WEL medisch noodzakelijk zijn, d.w.z. “er treedt een onomkeerbare achteruitgang
van klachten op als de zorg wordt uitgesteld”, kunnen na overleg met de (huis)arts doorgaan.
Hierbij kun je denken aan; wond- en compressiezorg, toename van klachten t.g.v. oedeem
waardoor je niet meer kan functioneren in jouw dagelijks leven, en in sommige gevallen
aanmeten van hulpmiddelen en therapeutisch elastische kousen.
• Producten bestellen is gewoon mogelijk! Nu huidbehandelingen komen te vervallen is het des te
belangrijker om zelf goed voor jouw huid te zorgen. Merk je dat jouw tubes bijna leeg zijn of
merk je dat je aanvullende producten nodig hebt? Laat het mij weten! Ik denk graag met je mee.
• Ophalen, bezorgen of opsturen? Op afspraak kun je jouw producten komen ophalen of ik kom
jouw producten GRATIS bezorgen in regio De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn. Opsturen kan
natuurlijk ook. Ik reken 50% van het normale tarief.

Bereikbaarheid?
Ik ben/blijf voor jou bereikbaar via telefoon, whatsapp en e-mail. Spreek bij geen gehoor gerust de
voicemail in, dan probeer ik je z.s.m. terug te bellen. Houd ook de nieuws pagina op de website en de
sociale media kanalen Instagram en Facebook in de gaten.
Hopelijk tot snel, en in goede gezondheid!
Groetjes,
Suzan de Groot, huidtherapeut

