
Leidraad kapper 
en pedicure

Buiten de voorziening

Gaat een cliënt buiten de voorziening naar de kapper en/of pedicure, dan gebeurt dit altijd onder 
begeleiding. Begeleiding zorgt ervoor dat zowel de cliënt als zijzelf de maatregelen in acht nemen. De 
kapper en/of pedicure zijn verantwoordelijk om maatregelen te treffen voor hun salon.

 ̵ Kapper/Pedicure en cliënt inclusief de begeleidende medewerker nemen altijd de maatregelen in 
acht die gelden. Dus handen wassen, geen handen schudden, etc.

 ̵ De eigen kapper/pedicure mag op de voorziening komen in verband met bekendheid/vertrouwen 
voor cliënten. Gewoon het vertrouwde gezicht en plaats zoals altijd.

 ̵ De kapper/pedicure gaat rechtstreeks naar de zorgbadkamer waar hij/zij alle cliënten om de beurt  
knipt. De kapper/pedicure draagt een mondkapje en handschoenen. Hij of zij zorgt hier zelf voor.

 ̵ De kapper/pedicure maakt na elke cliënt het eigen materiaal en de zitting en leuning van de stoel 
schoon (ondertussen brengt en haalt medewerker de volgende cliënt).

 ̵ Steeds dezelfde medewerker begeleidt de cliënten om de beurt naar de zorgbadkamer en blijft in 
de nabijheid om begeleiding te bieden/andere handelingen uit te voeren die nodig zijn buiten het 
knippen/de verzorging. 

 ̵ De medewerker zorgt ervoor dat elke cliënt net voor de behandeling van de pedicure zijn of haar 
voeten heeft gewassen.

 ̵ Het gebruik van een handdoek per cliënt op de steun (welke soms gebruikt wordt) tijdens behande-
ling van de pedicure is verplicht.

 ̵ De kapper maakt geen gebruik van de kapmantel omdat deze dan voor alle cliënten gebruikt wordt. 
Als alternatief kan een handdoek gebruikt worden per cliënt of de cliënt kleedt zich nadien meteen 
om. En doucht eventueel; dit kan de begeleidende medewerker inschatten.

 ̵ De kapper/pedicure gaat na afloop rechtstreeks naar buiten.
 ̵ Betaling gaat niet contant, maar met een factuur of met een mobiel pinapparaat.

Binnen de voorziening


