
Follow up Script 

Aanbieden van de sample: 

1 .De overeenkomsten met essentiële oliën en reguliere medicijnen is dat ieder 
lichaam anders reageert.  
Zo kan bijvoorbeeld een antibioticakuur bij het ene lichaam wel aanslaan en bij 
het andere niet. (dit heeft invloed op hun verwachtingspatroon en hiermee geef je 
direct een opening naar evt. een andere olie wanneer dat nodig zou zijn en denken 
ze niet direct, het werkt niet) 

2. Ik geef je nu eerst de meest goedkope en gangbare olie om te kijken wat 
deze voor je kan doen. 
 (hiermee geef je aan dat wanneer deze olie goed werkt ze ook direct het goedkoopst 
uit zijn) 
Leg vervolgens uit hoe ze de olie moeten gebruiken. 

Bij het geven van de sample nodig je mensen niet direct uit voor een klas, dit doe je 
pas na een goede ervaring. 

3. Ik bel je over 2 dagen om te vragen hoe het gaat, op welk moment van de 
dag kan ik je dan het beste bellen? 

Over 2 dagen…. 
4. Heb je al de mogelijkheid gehad om de olie te gebruiken?  
(wees niet verbaasd wanneer ze “nee”zeggen, 50% van de mensen heeft de olie nog 
niet gebruikt) 

Antwoord ja: ga verder naar punt 7 

Antwoord nee:  

5. Ok, wat we gaan doen, gebruik het vanavond en dan bel ik je morgen 
ochtend. 

Volgende dag…. 

Antwoord nee: 

6. Ok, heb je de olie bij de hand? (laat ze de olie pakken)  
Bv. Nu mag je 1 druppel deep blue op je hand druppelen en op je rug smeren.  
(praat vervolgens kort even over iets anders en vraag na 2 min. hoe het voelt) 



7. En hoe heb je het ervaren? 

Antwoord goede ervaring: Nodig uit voor een klas (geef 4 data van klassen) 

Antwoord slechte ervaring: 

Herhaal hoe ze het zouden hebben gebruikt, dus bijvoorbeeld: 
8. Ok, dus je hebt een druppel deep blue op je hand gedruppeld en op je rug 
gesmeerd, vervolgens voelde je na een half uur nog steeds dezelfde pijn? 

Antwoord nee: ga naar punt 6 

Antwoord ja: 

9. Dit is wat we gaan doen. Ik weet dat je hier graag vanaf wil komen. Weet je 
nog wat ik je vertelde over de verschillende reacties van lichamen? 
Ik geef je een andere sample en dan gaan we kijken hoe dat voor je werkt. Ik 
bel je morgen even om te vragen hoe je het ervaren hebt. 
(Je kunt nu bijv. 2 olien aanbieden, wintergreen en aroma touch) 

10. En hoe heb je het ervaren? 

Antwoord goede ervaring: Nodig uit voor een klas (geef 4 data van klassen) 

Antwoord slechte ervaring: Ga door totdat je de juiste olie (-combinatie) voor ze hebt 
gevonden. 


