Ministerie van EZ
t.a.v. Staatssecretaris mevrouw M.C.G. Keijzer
Bilthoven, 22 februari 2021
Betreft: opnieuw verzoek tot heroverwegen sluiting van massagepraktijken

Geachte mevrouw Keijzer,
Morgenavond is er opnieuw een persconferentie waarin mogelijk per 3 maart a.s. enkele
verruimingen van de Corona maatregelen worden aangekondigd waaronder mogelijk ook de
openstelling van kappers. Mede in het licht van de aangenomen motie waarin wij uw
collega’s (zie bijlage voor de kopie van deze brief) van het Ministerie van VWS al over
aanschreven vragen wij u daarom het volgende:
Namens de leden van een aantal branche-organisaties* verzoeken wij u om de positie van
de 6.000 sport(zorg) en wellnessmasseurs te heroverwegen. Wij vragen u te bewerkstelligen
dat het beroep masseur wordt toegevoegd aan de lijst van ‘uitgezonderde
contactberoepen’.
Motivatie
Al onze leden werken volgens de NGS-leidraad en daardoor op een veilige en verantwoorde
manier. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de kapper werkt de masseur 1-op1 en zijn er geen
andere mensen in de praktijkruimte aanwezig. Daarnaast hebben wij een grote rol in het
fysiek en mentaal gezond houden van mensen.
Net als vele alle anderen hebben ook onze leden het zwaar te verduren. Hun inkomsten zijn
vanwege de Corona veiligheidsmaatregelen volledig weggevallen, terwijl de salariskosten die van de huur van en investeringen in de praktijkruimte- gewoon doorlopen, en het
merendeel van de masseur buiten elke regeling van de overheid valt.
Onze behandelingen leiden tot verlichting van klachten. Van de patiënten die door onze
leden worden behandeld is bijvoorbeeld een groot deel werkzaam in de zorg. Ze worden
vrijwel zonder uitzondering behandeld voor klachten die voortkomen uit stress en/of fysieke
overbelasting.
Daarnaast is het een feit dat het merendeel van de thuiswerkende mensen niet beschikt
over kantoormeubilair dat voldoet aan de eisen van de Arbowet. Een verkeerde
werkhouding leidt tot rug-, nek en spierklachten en verder is de combinatie werk en privé
niet zonder spanningen hetgeen tot oververmoeidheid en geestelijke spanningen kan leiden.
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De gemeenschappelijke noemer voor beide hiervoor genoemde categorieën is dat de
klachten zijn gerelateerd aan fysieke- en psychische overbelasting. Dat uit zich in hoofdpijn,
rug-, nek- en schouderklachten, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en gewrichten en andere
stressverschijnselen. Deze klachten kunnen door massages vaak worden verholpen of – op
zijn minst – worden verlicht.
Verlichting werkdruk bij fysiotherapeuten
We zien dat de werkdruk bij de fysiotherapeuten enorm toeneemt omdat zij wel een
uitgezonderd contactberoep zijn. Dat komt mede omdat onze 6.000 leden tijdens de
lockdown geen behandelingen mogen geven. Het toevoegen van masseurs aan de lijst
‘uitgezonderde contactberoepen’ doet de wachttijden voor behandeling afnemen en verlicht
de werkdruk bij fysiotherapeuten.
Veilig en verantwoord
Uiteraard werken onze leden volgens de geldende richtlijnen van de overheid. Op basis
hiervan heeft het NGS een protocol ontwikkeld op basis waarvan veilig kan worden gewerkt.
Heroverweging
Wij verzoeken u om uw besluit om massagepraktijken te verplichten opnieuw hun deuren te
sluiten te heroverwegen en het beroep masseur toe te voegen aan de lijst van
‘uitgezonderde contactberoepen’.
Het is onze overtuiging dat u niet alleen onze leden maar juist ook onze patiënten een grote
dienst bewijst. Het houdt de Nederlandse zorg toegankelijk, verlicht de werkdruk voor
fysiotherapeuten en huisartsen, beperkt het toedienen van pijn bestrijdende medicijnen en
zorgt ervoor dat thuiswerkers productief kunnen blijven.
Namens het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, de Beroepsvereniging voor
Stoelmasseurs (BvS), De Vereniging van Masseurs, Sportverzorgers en Therapeuten (RIAS) en
de Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs (N.B.S.M.),
teken ik met vriendelijke groet,
Anja Bruinsma,
Directeur NGS
06-53300891
abruinsma@ngsmassage.nl
*Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS), De Vereniging van Masseurs,
Sportverzorgers en Therapeuten (RIAS) en de Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs (N.B.S.M.).
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