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1. Vooraf bespreken we wat voor jou de reden is voor massagetherapie en wat jouw 

verwachtingen zijn van massagetherapie. Deze behandeldoelen worden in overleg met jou 

op schrift gesteld in de behandelovereenkomst. Ik vraag altijd toestemming aan jou voordat 

we met de behandeling starten. 

2. Een consult massagetherapie kost € 75,- per behandeling van 90 minuten. Een consult op 

afstand (beeldbel afspraak focussen) duurt 75 minuten en kost € 62,50. Je ontvangt achteraf 

digitaal een factuur en je betaalt aan mij via de bank. Als je aanvullend bent verzekerd kun je 

in veel gevallen de kosten gedeeltelijk declareren bij je zorgverzekeraar. Massagetherapie is 

een natuurgeneeskundig consult, de werkvorm is lichaamsgerichte therapie. De vergoeding 

verschilt per verzekeraar en per polis. Informeer hierover bij je eigen zorgverzekeraar. Check 

je polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering, kijk bij alternatieve zorg of 

natuurgeneeskunde. 

3. Na afloop van elke sessie is er een korte terugblik op het verloop van de sessie. Na een aantal 

sessies, meestal in de vijfde sessie, is er een evaluatie van de behandeldoelen. Nagegaan 

wordt wat de massagetherapie voor jou heeft gebracht, en welke focus nog nodig is voor een 

eventueel vervolg. Behandeldoelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het kan zijn 

dat de behandeling wordt afgerond. Het kan ook zijn dat doorverwijzing naar een andere 

zorgverlener op zijn plaats is. 

4. In geval van verhindering vraag ik je om tenminste 24 uur van tevoren contact op te nemen 

om de afspraak te annuleren. We maken dan een nieuwe afspraak. Vanwege de Corona 

maatregelen kun je ook op het laatste moment de afspraak nog wijzigen in een (beeld)bel 

afspraak of de afspraak verzetten. Je betaalt geen kosten voor het annuleren. 

5. Contra-indicaties bij massagetherapie 

a. Contra-indicaties zijn redenen waarom je helemaal niet (absolute contra-indicaties) 
of gedeeltelijk (relatieve contra-indicaties) niet behandeld mag worden, tenzij er 
toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd 
je arts of specialist. 

b. Absolute contra-indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde 
stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, 
psoriasis, trombose, extreme vermoeidheid en uitputting. 

c. Relatieve contra-indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, spataderen 
en kanker. 

6. Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie is aangesloten bij de beroepsorganisatie 

VBAG, de Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. www.vbag.nl  

7. Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie is aangesloten bij de koepelorganisatie 

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en voldoet aan alle voorwaarden 

van de hbo Registertherapeut BCZ. www.rbcz.nu  

8. Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie handelt volgens de beroepscode zoals 

opgesteld door de VBAG. In het contact met jou als client gelden de bepalingen, beroepscode 

en klacht en tuchtregeling van de VBAG en de RBCZ.  

http://www.vbag.nl/
http://www.rbcz.nu/
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9. Vanuit een professionele betrokkenheid doe ik mijn uiterste best om te zorgen dat de 

consulten leiden tot een verbetering van je gezondheid ofwel een verlichting van je klachten. 

Als je ontevreden bent over de behandeling bespreek je dit in eerste instantie met mijzelf. In 

het geval je na ons gesprek ontevreden blijft kun je contact opnemen met het secretariaat 

van de VBAG. De VBAG brengt jou in contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van 

Quasir. Blijft er onvrede over hoe de klacht behandeld is, dan kan de klachtenfunctionaris 

helpen bij hoe je een geschil kan indienen bij de geschillencommissie Zorggeschil. Verdere 

informatie over wat je kan doen in geval van een klacht over de behandeling is te vinden op: 

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html    

De VBAG volgt verder de klacht en tuchtregeling van de RBCZ. Elke bij RBCZ geregistreerde 

therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ (Stichting Tuchtrecht 

Complementaire Zorg). 

10. Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie handelt op basis van de wettelijke 

regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in 

de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

11. Er zijn extra regels in verband met het Corona-virus, het is belangrijk dat je deze informatie 

leest. 

12. Neem bij vragen gerust contact op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemarie Sweep Praktijk voor Massagetherapie 

Betje Wolffstraat 56 3027 RN Rotterdam  

06-50862151  

www.annemariesweep.nl contact@annemariesweep.nl  
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