
                                             
      

 Huisreglement  massagepraktijk Verzachting     
 
 

 In deze praktijk wordt gewerkt met behandelwijzen die tot doel hebben het zelfherstellend vermogen van 
het lichaam te activeren.  

 De behandelingen zijn nadrukkelijk géén vervanging voor reguliere behandelmethoden. 
 De cliënt is  zelf verantwoordelijk voor zijn of haar levenswijze; de behandelingen hebben een aanvullende, 

ondersteunende functie. 
 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens de intake aan mij 

versterkt, zodat ik de massage  en Tactiel Stimulering zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren. 
 U kunt van mij verwachten dat ik hygiënisch werk,  ik verwacht van de cliënt ook hygiëne. 
 In principe worden de behandelingen rechtstreeks op de huid gegeven, met gebruikmaking van 

plantaardige olie.   
Dit betekent, dat de cliënt  zich ontkleedt . Het ondergoed blijft aan.   
Bij cliënten die – om welke reden dan ook- moeite hebben met zich te ontkleden, wordt er in eerste 
instantie over de kleding heen gewerkt. ( zonder olie) 

 De volgende lichaamsdelen worden in overleg behandeld : hoofd/gezicht,nek, armen, handen, borstkas, 
buik, benen, rug, voeten( bij de vitaliteit- en sportmassage tevens de bilspieren –m. gluteus-).  
Bij cliënten die moeite hebben met bepaalde lichaamsdelen, wordt de behandeling aangepast. 

 De behandeltijd is altijd in overleg.  De afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland; bij te laat komen 
wordt de behandeltijd korter of wordt de extra tijd doorberekend. 

 Voor aanvang van de behandelingen wordt een vragenformulier ingevuld ; de anamnese, deze tijd wordt 
extra berekend 

 Bescherming privacy: alle verstrekte informatie over persoonlijke en medische gegevens worden zonder 
schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Indien de behandelaar het nodig acht kan hij/zij met 
schriftelijke toestemming van de cliënt contact op nemen met de behandelend arts of therapeut. 

 Annulering van afspraken dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per 
email doorgegeven te worden. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. 

 De behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren: 
-om hygiënische redenen 
-indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen/alcohol 
-indien dit om andere redenen nodig geacht wordt. 

 Tijdens de behandelingen kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. de behandelaar gaat hier 
integer mee om. Het is niet noodzakelijk om deze tot in de details te bespreken met de behandelaar. 
Indien nodig kan de behandelaar doorverwijzen naar een specialist. 

 Als tijdens het 10 behandelingstraject een aantal dagen geen TS wordt ontvangen, kan het zijn, dat men 
zich ,kortdurend, licht somber voelt.  Dat is normaal:  het oxytocine nivo, dat tijdens de behandelingen is 
gaan stijgen, daalt tijdelijk omdat het zich nog niet genoeg uit zichzelf kan stabiliseren.  Door regelmatig 
een behandeling te krijgen, leert het lichaam zelf oxytocine te maken. 

 Bij twijfel over het resultaat of nut kan de behandeling worden gestopt. Uiteraard kan de cliënt weer terug 
komen als hij/zij dat zelf wil. 

 De cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimte, met uitzonderingen daargelaten, mobile telefoon 
uit te schakelen. 

 Praktijk “Verzachting” is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal 
van persoonlijke bezittingen. 

 Behandelingen worden in principe direct contant afgerekend ( er is geen pinautomaat); ook kan het bedrag 
via een factuur per bank overgemaakt worden. 

 Bij behandeling buiten de praktijk wordt een toeslag in rekening gebracht. 
 Bij behandeling van kinderen onder de 18 jaar is toestemming van de ouders nodig. 
 De cliënt verklaart door middel van ondertekening van een “verklaring van toestemming en  eigen 

verantwoordelijkheid”,  dat hij/zij op de hoogte is van het huisreglement en vrijwillig in de behandelingen 
toestemt.  De verklaring wordt  in tweevoud ondertekend. 
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