
DMK BENELUX PROTOCOL

In t�den van COVID-19

"Social Distancing" beperkt ons. Het werkt beperkend voor vr�wel alle

"sociale" beroepen. Het beperkt ons in wat we doen en zelfs, in wie we

z�n. S.D.heeft een enorme impact op ons dagel�ks leven, onze families

maar dus ook op ons werk of bedr�f, meer specifiek , uw instituut. B�

DMK Benelux trachten we in te spelen op de huidige situatie waarvan

we ondertussen weten dat deze niet snel zal verbeteren. Hierb� willen

we jullie nogmaals een hart onder de riem steken en stellen we het

nieuwe DMK Protocol voor.

ALGEMEEN PROTOCOL

Het is niet alleen een "Bl�f in uw kot" -situatie maar ook een "Kom uit uw

comfortzone-situatie". 

 

- Laat via sociale media en via een infomail weten dat je instituut gesloten 

  is maar dat je wél bereikbaar bent. Zet hiervan ook een bericht op je 

  website!

- WEES AANWEZIG in de virtuele wereld EN DEEL INFO / TUTORIALS / 

  FOTO'S OP JE SOCIALE MEDIA, TELEFONISCH EN/ OF MAILS ! We 

  kunnen dit niet genoeg benadrukken. Hoe meer de cliënten (van) je zien/ 

  horen, hoe beter voor het vertrouwen en de interactie.

- Indien je nog geen Instagram-account hebt: maak er een aan! Wees 

  creatief en maak filmpjes of berichten over de behandelingen, producten, 

  het aanbrengen... Of gebruik de posts (berichten of filmpjes) van andere 

  DMK-Instituten.  Je mag ook alt�d de berichten van DMK Benelux reposten 

  op je eigen feed. (gebruik de app "repost voor instagram")

- Heb je vragen of hulp nodig ? Wil je graag een DMK foto gebruiken op je 

  website of in je IG ? Laat het ons weten, w� helpen  je graag verder ,waar 

  we kunnen!

- Maak gebruik van de DMK Benelux groep op Facebook. Deel je vragen, 

  zorgen, ervaringen met je collega's. 



DMK BENELUX PROTOCOL

PROTOCOL VOOR BESTAANDE CLIENTEN

Ja, we weten het: het is alt�d beter om een cliënt "face to face" in vlees en

bloed te zien en nee, het is niet mogel�k om de behandelingen in het

instituut toe te passen. Wat gaan w� dan wél doen?

 

- Indien je dit nog niet hebt gedaan: maak een account aan op Whatsapp, 

  FaceTime, Skype, ...

- Beheer je agenda zoals voordien: maak afspraken met je cliënten op de 

  t�dstippen waarop je dat voor Covid-19 deed. 

  Vb. Als je een cliënt wekel�ks op donderdagnamiddag zag, leg dan 

  wekel�ks een afspraak vast.

- Laat via sociale media en via een infomail weten dat je instituut gesloten 

  is maar dat je wél bereikbaar bent. Zet hiervan ook een bericht op je 

  website!

- De inhoud van je video-meeting bepaal je zelf of is afhankel�k van 

  feedback/vragen van de cliënt. Je kan alt�d de vragen nog eens overlopen 

  van het intake formulier om na te gaan ofdat er iets veranderd is. 

- Je vraagt aan de cliënt om enkele close-ups door te sturen of je bek�kt de 

  huid via de live-sessie , in de camera.

- Je geeft feedback en je past indien nodig de DMK Home Prescriptives aan.

- Alle cliënten die met DMK waren gestart , kunnen het Home masker 

  van de Foamy Lift met de Exoderma peel 1x per week zelf toepassen! 

  Communiceer dit naar al je cliënten, via een infomail en maak een leuke 

  post erover voor je sociale media.

- Als cliënten onzeker z�n over de toepassing van masker en/of producten , 

  kan je hen via Skype of video begeleiden.

 

 



PROTOCOL VOOR NIEUWE CLIENTEN

- Indien je dit nog niet hebt, maak een account aan op Whatsapp, FaceTime, 

  Skype, ...

- Beheer je agenda: maak afspraken met je cliënten op de t�dstippen waarop 

  je dat voor Covid-19 deed. 

  Vb. Als je een cliënt wekel�ks wil zien, leg dan wekel�ks een afspraak vast.

- Laat via sociale media weten dat je instituut gesloten is maar dat je wél 

  bereikbaar bent en nieuwe cliënten kan begeleiden. Zet hiervan ook een 

  bericht op je website!

- Je "intake-gesprek" verloopt nu via Skype of dergel�ke maar je gebruikt 

  dezelfde tools als voordien. Het Intake formulier overloop je samen met de 

  cliënt. Je vraagt om het deel met "vragen voor de cliënt", al op voorhand in 

  te vullen en ondertekend terug te sturen. Je bek�kt de huid of 

  probleemgebieden ook via foto's of via de camera. Het is belangr�k dat de 

  cliënt zich veilig voelt: stel hem/haar op z�n gemak en dwing niets af. Alles 

  kan ook via foto's. Je zal vooral gericht moeten vragen en goed moeten 

  luisteren :-)

- Je geeft feedback en je maakt zoals voorheen het schema met de DMK 

  Home Prescriptives. 

- Alle cliënten die met DMK starten , kunnen het Home masker van de 

  Foamy Lift met de Exoderma peel 1x per week toepassen! Net zoals 

  b� het starten met DMK Enzyme Masque-behandelingen, kunnen ook met 

  deze "minder straffe" thuis maskers , reacties van de huid optreden. 

  Begeleid ook daar je cliënten b�, leg ze uit waarom deze 

  reacties optreden en ondersteun ze. Indien je zelf niet zeker bent in een 

  bepaald geval, contacteer Carolien asap. Z� is bereikbaar en zal je graag 

  verder helpen! 

- Begeleid je cliënt , zeker de eerste keer met het "maken" en toepassen van 

  het masker. Het filmpje met duidel�ke stappen staat online op 

  DMKBenelux.com Home pagina. Je kan deze video ook op je eigen website 

  plaatsen en/of in een post en/of mail.

- WEES AANWEZIG EN DEEL INFO OP JE SOCIALE MEDIA, TELEFONISCH OF 

  MAILS ! We kunnen dit niet genoeg benadrukken.

DMK BENELUX PROTOCOL



EXTRA 

We kr�gen af en toe nog de reactie van cliënten dat ze na "drie weken" nog

geen (wauw) resultaten zien. Daarom willen we daar nog eens dieper op

ingaan. 

Het is niet de bedoeling om DMK te promoten als "wonder" concept of "quick

fix". Dat is DMK NIET. 

 

DMK geeft gewéldige resultaten maar de t�dspanne die daarvoor nodig is ,

is afhankel�k van de toestand van de huid. Elke cliënt heeft een andere

huidconditie en elk protocol zal dus verschillend z�n. 

Hoe meer aangetast de huid is en/of problemen in de huidcellen en -weefsel

er z�n, hoe langer de heropbouw zal duren. 

J� als huidspecialist zal de motivator z�n! J� kan resultaten garanderen en je

legt elke keer aan je cliënt uit dat het géén quick fix is maar dat deze

behandelingen en producten tot in de cellen werken en dat de huid dus van

binnenuit wordt heropgebouwd. De resultaten van die heropbouw laten zich

pas zien wanneer de huidcellen en het extracellulair vocht voldoende

gereinigd z�n en dus wanneer er een GEZOND INTERIEUR MILIEU is

bekomen. Daarna zien we gezonde en stralende resultaten aan de

buitenkant. 

 

Dat is tevens ook het grote verschil met de meeste andere huidverzorgingen:

DMK werkt in de cellen en creëert een gezond celmilieu <-> Merk X werkt

oppervlakkig of legt een bedekkend laagje op de huid , waardoor er dus wél

een instant "geweldig" resulaat L�KT te z�n. 

 

Jullie weten dit natuurl�k al maar we willen jullie vragen om dit ook zo goed

mogel�k aan jullie cliënten te duiden. Dank je wel!

DMK BENELUX PROTOCOL

Heel veel MOED en DOORZETTINGSVERMOGEN en GELUK !  
BE SAFE


