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Beste Shantala collega, 

 

Dinsdagavond 23 februari was er wéér een persconferentie omtrent nieuwe 

maatregelen betreffende de coronapandemie. 

Op zowel woensdag 24 februari áls donderdag 25 februari heeft het bestuur van de 

VSD contact gezocht met de Rijksoverheid. Dit omdat we jou als lid graag willen 

informeren, wat deze nwe richtlijnen betekenen voor jou als Shantala Babymassage 

docent en/of behandelaar SSZ en/of docent Shantala volwassenmassage. 

 

Hierbij de antwoorden: 

a.: Eén op één Babymassage mag zowel vanuit 

     praktijkruimte en óók als vanuit praktijkruimte aan huis 

     als het maar werk gerelateerd is. Dan mag je óók aan 

     huis meerdere ouder per dag ontvangen. 

     Uiteraard wél triage enz. en altijd maar 1 persoon 

     tegelijk! 

 

b.: Ik kreeg géén duidelijkheid omtrent groepslessen. 
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     Buiten mag, maar binnen heel veel maren en 

     mitsen. Men hoopte dat begin volgende week meer 

     duidelijkheid zou zijn omtrent deze specifieke 

     vraag. Volgende week zullen wij nogmaals bellen, 

     maar we raden aan om ook zélf naar het ministerie te 

     bellen. Telefoonnummer: 0800 1351. Succes! 

 

c.: Wat betreft SSZ blijft dit afhangen van het beleid van 

     de instelling. 

     Ik weet dat er ondertussen weer op vele plaatsen 

     kappers, pedicures en masseurs toegelaten worden. 

 

Kortom: 

Individuele Shantala Babymassage lessen kunnen woensdag 3 maart 2021 weer 

opgestart worden. 

Het is nog niet duidelijk of de groepslessen Shantala Babymassage weer opgestart 

kunnen worden. 

Shantala Speciale Zorg behandelingen worden bij vele instellingen weer toegestaan. 

 

Bij dit alles blijft het van belang om altijd triage vóóraf én op de dag zelf te doen, 

het hygiëne-protocol te hanteren en de 1,5 meter regel te waarborgen en een 

mondkapje te gebruiken. 

 

 

Namens het bestuur een hartelijke groet, alle goeds én mooie massagemomenten 

toegewenst, 

Anneke Littooij 

voorzitter VSD 
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