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Kristel geeft massages aan
langdurig zieken: “Ik wil hen
aangenaam moment bezorgen door
hen te verwennen en te luisteren
naar hun verhalen”
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DEINZE - Kristel Engelen opende een jaar geleden haar schoonheidssalon ‘A Deux Mains’.
Ze wou meer doen dan enkel schoonheidszorg voor gezonde mensen en besloot om de
opleiding ‘beauty professional oncology’ te volgen. Afgelopen week behaalde ze haar
certificaat om massages en verzorgingen toe te dienen aan kankerpatiënten en langdurig
zieken.

“Iedereen, gezond of ziek, is welkom”, vertelt Kristel die vroeger aan de slag was in de klinische biologie.

De gevolgde opleiding stelt haar in staat om mensen met kanker, fibromyalgie, neurologische aandoeningen,
chronische ziekten, burn-out en stress te ontspannen aan de hand van herbalanceringsmassages.

Door geen enkele druk uit te oefenen maar te werken met zachte, trage aanrakingen komen er geen
afvalstoffen vrij. “Door de zachtheid komen mijn klanten tot een grote geestelijke, emotionele en lichamelijke
ontspanning. Ze voelen zich lichter, slapen beter en hebben minder angsten”, vertelt Engelen.

Drempel verlagen

Kristel wil alvast de drempel verlagen voor zieken om naar een schoonheidsinstituut te stappen.

“Ze hebben vaak schrik om te komen omdat ze hun haar of borst verloren hebben, omdat ze littekens hebben
op hun lichaam. Door hen mee te geven dat ik geschoold ben, dat ik niet ga schrikken, dat ik weet hoe ik hen
moet verzorgen, wil ik de drempel voor hen echt verlagen om tot hier te komen.”

“Het is mijn missie om iedereen die bij mij binnenkomt, gezond of ziek, zich goed in zijn vel te laten voelen”,
zegt Kristel heel gepassioneerd.

De schoonheidsspecialiste wil een haar klanten een aangenaam moment bezorgen door hen te verwennen,
maar ook door te luisteren naar hun verhalen. “Zieken, maar ook hun mantelzorgers hebben vaak verdriet
maar willen elkaar daarvan besparen. Hier kunnen ze hun verhaal kwijt.”

Betaalbaar

Een andere pijler voor Kristel is dat ze haar verzorgingen betaalbaar wil maken.

“Zieke mensen hebben al zoveel kosten. Ik wil mijn prijs laag houden zodat ze zich een moment van
ontspanning kunnen permitteren.”

Om hen tegemoet te komen geeft Kristel als tip mee om zieken een geschenkbon te geven in plaats van
bloemen. “De Lotus Care Foundation biedt cadeaukaarten aan voor zieken. Op bepaalde plaatsen, zoals in
mijn schoonheidssalon, kunnen deze kaarten gebruikt worden.”

In de toekomst zou Kristel graag samenwerken met medici en paramedici. “Ze kunnen patiënten doorsturen
als ze merken dat naast hun medische behandeling ook nood is aan mentale ontspanning. Ik wil geen
vervangend maar een aanvullend aanbod geven”, besluit ze.

Kristel Engelen behaalde deze week haar diploma van ‘beauty professional oncology’. (FOTO: JDH)


