Beste lezer,
Ik was laatst in de sauna met mijn dochter. Een heerlijk moeder-dochterdagje, daar waren we allebei
aan toe. Even ontspannen. We hadden een massage geboekt en bij de balie vroegen ze ons welke we
wilden, een sport- of een wellnessmassage. Mijn dochter, een fanatieke sporter, koos voor de sportmassage. En ik, wel sportief maar een stuk minder fanatiek dan zij, wilde lekker relaxen en me opladen
voor een nieuwe drukke werkweek. De wellnessmassage werd het voor mij. Een goede keus, bleek al
snel. Het was voor het eerst dat we bij binnenkomst een keuze hadden. Daar werd ik heel blij van. Iedere
cliënt heeft immers een andere vraag en daar hoort een gespecialiseerde masseur bij.
Het NGS ziet steeds meer het belang in van het onderscheid tussen de drie groepen masseurs. De
sportmasseur, de sportzorgmasseur en de wellnessmasseur zijn alle drie specialist op hun eigen vakgebied. Die verschillende specialiteiten moeten duidelijker worden. Voor ons als het NGS, voor jullie als
masseurs zelf en voor de consument. Dat is essentieel voor de verdere professionalisering van het vak
van masseur.
Aan die professionaliteit is grote behoefte. Daarom hebben we onlangs het NGS-examen tot wellnessmasseur vernieuwd en verdiept. En daarom is bijscholing sinds 1 januari voor alle drie de groepen
masseurs verplicht. Niet omdat we jullie met extra werk willen opzadelen, maar omdat de consument verwacht dat een goede masseur op de hoogte is van de laatste ontwikkelen en zijn of haar vak
bijhoudt. Verderop in dit blad kun je een uitgebreid artikel over de nieuwe nascholing lezen.
Ook de overheid verwacht kwaliteit. Om de cliënt in de gezondheidszorg te beschermen, is er de nieuwe
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet geldt voor iedereen die een cliënt of
patiënt behandelt vanuit een zorgvraag. Dus ook voor onze sportzorgmasseurs. Ik sprak laatst met een
van hen. Hij zei: “Ik doe hier niet aan mee.” Prima, die keuzevrijheid heb je als persoon. Maar dat betekent
wel dat je je verre moet houden van de behandeling van en advies bij blessures van je cliënt.
We hebben met zijn allen een aantal dingen afgesproken in Nederland. De WKKGZ is daar een nieuw
voorbeeld van. Net zoals dat we hebben afgesproken dat je niet met een slok op achter het stuur gaat
zitten. Doe je dat wel en gaat het mis, dan heb je een groot probleem. Dat geldt ook voor de nieuwe
WKKGZ. De keuze is aan jezelf.
Het NGS heeft een keuze gemaakt: wij willen ons inzetten om alle drie de vakgebieden beter op de kaart
te zetten. Voor het eerst maken we daarom drie verschillende edities van ons blad. Het is het begin
van het vele werk wat moet gebeuren. Dat realiseren we ons zeer goed. Uiteindelijk willen we met zijn
allen één ding: dat de klant de keuze heeft zich te wenden tot professionele en kwalitatief goede NGSmasseurs.
Anja Bruinsma
Directeur NGS a.i.
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reportage
Hetty Lusseveld is masseur van dienst tijdens turnkampioenschap

‘‘Sporters
zijn je altijd
dankbaar”
DOOR JOYCE SMITS BEELD GYMNASTIEKVERENIGING FYSION NIJVERDAL

Het is iets na half negen in de ochtend als Hetty Lusseveld het
verzorgingshokje in Sporthal Kruidenwijk in Nijverdal uitstapt. Zojuist heeft
ze het kamertje dat voor deze dag haar domein is, volledig ingericht met al
het medische materiaal dat ze mogelijk nodig heeft deze zaterdag. Het is de
dag van het turnkampioenschap heren district Oost. Hetty is in functie als
sportzorgmasseur. “Wat ik zo’n dag doe? Nou, hopelijk niks! Ja, rustig op een
stoel zitten aan de rand van de zaal”, lacht Hetty.
Even later heeft ze de daad bij het woord gevoegd. Gehuld in
een felgekleurd geel fleecejack met de tekst ‘Medical’ (“Dan
ben ik in ieder geval goed zichtbaar”) heeft ze plaatsgenomen op een stoel aan de rand van de sportvloer. Aan de lange kant, in het midden. “Zo kan ik alles goed overzien. Als er
iets gebeurt, sta ik op en zien ze direct waar ik ben. Je ziet
bij evenementen of wedstrijden ook weleens dat EHBO’ers
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de hele dag in hun hokje zitten, maar ik wil erbij zijn. Ik wil ze
zien vallen.”

Back-up

Ondertussen is op de turnvloer de warming-up van de jongste jongens van start gegaan. “Bij zo’n warming-up is het altijd even goed opletten voor de turners, zeker op de vloer.

Als ze daar een diagonaal doen, moet je echt even goed afspreken wie wanneer gaat om te voorkomen dat je elkaar
raakt. Er is soms dertig man tegelijk op de vloer en dan denk
ik ook weleens: o jee, als dat maar goed gaat. Maar het is tegelijk ook weer prachtig om te zien hoe dat allemaal gaat.
Nee, in principe bemoei ik me niet met de opstelling van toestellen. Alleen als ik een gevaarlijke situatie zie, meld ik dat bij

“Ik geef een advies,
het is aan de
sporter zelf wat hij
daarmee doet”
nummer 1 - maart 2017
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“Goed overleg
met de
EHBO’ers is
heel belangrijk.
Het laatste
wat je wilt,
is wrijving”
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de juryleden. Dan zeg ik: ‘Jongens, daar is een situatie waar
ik niet vrolijk van word.’ Dat kan ook gebeuren bij blessures.
Als trainers of ouders door willen en ik vind het écht niet verantwoord, meld ik dat bij de hoofdjury. Maar goed, dat heb
ik misschien één keer meegemaakt in mijn carrière. Kijk, ik
geef een advies hè, het is aan de sporter zelf wat hij daarmee doet.”
Hetty Lusseveld, die vandaag in Nijverdal een ‘thuiswedstrijd’ speelt, is sportzorgmasseur. De bevoegdheden van
een sportzorgmasseur gaan verder dan die van de sportmasseur. “Als sportzorgmasseur mag ik een redelijke vorm van
analyse stellen. Ik mag sporters met een blessure doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Sportmasseurs en EHBOers mogen dat niet. De sportzorgmasseur gaat ook verder in
de verschillende functietests. Nee, ik schiet niet gauw in de

“Ik greep in
en liet 112 bellen”

stress. Als er iets gebeurt, mag ik niet zomaar het veld in rennen. Bij turnen is het altijd zo: Wat doet de sporter? In eerste
instantie doe ik niks. Vaak staan ze dan zelf weer op. Zeker
deze jonge jongens, die zijn nog zo flexibel. Als ik zie dat ze
er niet uitkomen, kan ik te hulp schieten. Vallen is schrikken,
zo simpel is het. Trainers schieten er vaak direct op af, dat is
het schrikeffect. Ze pakken kinderen op. Ik ben er als back-up.
Voor mij is het een voordeel als er ouders, trainers of verzorgers bij zijn. Zij kennen de sporter. Dan kan ik even checken: Is
het een pieper, vertoont hij of zij abnormaal gedrag? Zo kan
ik een inschatting maken over hoe het ervoor staat.”

Enkelblessure

De 48-jarige inwoonster van Hulsen is als sportzorgmasseur een belangrijk onderdeel van de sportzorgketen. Haar

Hetty Lusseveld was een keer als toeschouwer
bij een BMX-wedstrijd aanwezig, zo vertelt ze.
Een jongen viel en bleef liggen. “De dienstdoende
EHBO’er verleende hulp, maar al snel bleek dat
er iets niet in de haak was. De vader van de
jongen belde zelf met de huisartsenpost, iets
wat ongewoon is. De schoonvader van de jongen
riep mij erbij, omdat de jongen naar mij vroeg en
omdat de schoonvader de gang van zaken niet
vertrouwde.”
Met toestemming van de trackmanager en
dienstdoende EHBO’er mocht Hetty het veld
op. “Na enkele vragen was ik erachter wat de
situatie was: de jongen was over de kop gegaan
en had pijn aan de onderarm en pols, het voelde
niet goed, maar hij wist niet wat er aan de hand
was.” De huisartsenpost was gebeld. “Ze zeiden
dat ze terug zouden bellen omdat het zo druk
was op dat moment. Daar moest ik het mee
doen. Ik keek naar de jongen en zag bloed op
zijn shirt. Ik vroeg of ik even mocht kijken en
tot mijn schrik zag ik een gapende wond in zijn
onderarm. Het stond erg scheef en de hand hing
naar beneden. Ook had hij tintelingen in zijn hand
en verkleuring in de vingers, iets wat duidt op
afknelling van bloedvaten en zenuwen. Ik greep
in en liet 112 bellen voor een gecompliceerde
onderarmbreuk.”
De dienstdoende EHBO’er had niet gedacht
aan een gecompliceerde onderarmbreuk.
“Dat vond men niet zo relevant. Voor een
armbreuk komt normaal geen ambulance. De
ambulanceverpleegkundige heb ik uitgelegd
wat ik aantrof en wat ik heb gedaan. In het
ziekenhuis bleek dat het een zeer ernstige breuk
was en het was maar de vraag of de jongen
zijn hand nog kon behouden. Dankzij een goede
eerste hulp, goed inschatten van het letsel en
vele operaties later, kan die jongen nu weer
fietsen.”
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Wie is Hetty Lusseveld?
Naam:
Hetty Lusseveld
Woonplaats: Hulsen (gemeente Hellendoorn)
Leeftijd:
48
Gehuwd met: Albert (52)
Kinderen:
Daniëlle (24) en Jeroen (20)
Opleidingen: Sportmasseur, Blessurepreventie, Medicaltaping,
Stoelmassage, Bewegingsanalyse en Oefenvormen,
Kaderinstructeur EHBO, EHBO aan Kinderen, EHBO bij
Sportletsels, EHBO bij Wandelletsels, (Kinder)Reanimatie,
AED-instructeur, Drugshulpverlening en Advanced
Oxygen Provider.
Hobby’s:
“Naast mijn werk als hulpverlener? Haha, ze vragen me
weleens: ‘Ben jij nog wel een avond thuis?!’”

“Als een gymnast
een stukje tape nodig
heeft, zal ik altijd
huidskleur gebruiken”
ervaringen daarmee zijn goed. “Er is nauw contact met artsen en fysiotherapeuten. We weten elkaar te vinden in de
keten, al verloopt de heenweg vaak wat soepeler dan de terugweg. Ik stel negen van de tien keer een goede analyse en
dus zijn ze blij met mijn doorverwijzing. Maar ik krijg niet zoveel cliënten terug. Dat is dan toch het eilandjesverhaal.”
Hetty is een echte turnliefhebster, zoveel is wel duidelijk als
de wedstrijd eenmaal van start is gegaan. Waar je ook kijkt
zwieren, zwaaien en springen jonge jongens door de lucht.
Aanmelden bij de jury, afmelden bij de jury. Hetty: “Kijk nou,
je komt hier ogen en oren tekort.” Maar denkt ze er na twaalf
uur op haar stoeltje nog steeds zo over? “Natuurlijk is het een
lange dag, ik loop de hele dag mee tot 20.00 uur, maar het
mooie van zo’n turndag is de leeftijdsopbouw. Je begint met
de jongsten en door de dag heen zie je de leeftijd en dus het
niveau oplopen. Voor mij is dit zeker geen straf, ook niet als
er niets gebeurt. Ik loop al een paar jaar mee en ik kom soms
turners tegen die ik ook al heb gezien toen ze nog veel jonger waren. Dan denk ik soms: wauw, die is verbeterd! Ik heb
een keer een turner meegemaakt die een enkelblessure opliep. Hij wilde zó graag naar het EK, dus moest hij zijn dag
afmaken. In overleg met de trainer hebben we hem laten
doorturnen. Zijn oefening werd aangepast aan de enkel. Hij
plaatste zich voor het EK en werd daar uiteindelijk tweede.
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Het is mooi als we elkaar nu tegenkomen. Voor hem ben ik de
verbinding dat hij daar heeft meegedaan.”

Assistente

Sport(zorg)masseurs die naar verschillende sportevenementen gaan, raadt Hetty aan zich in te leven in de sport.
“Welke blessures komen vaak voor? Welke lichaamsdelen
en spieren worden het meest aangesproken? Welke materialen zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben? Bij acrogym bijvoorbeeld is het ook belangrijk hoe het eruitziet. Het
zijn strakke pakjes die ze dragen. Als een gymnast een pleister of stukje tape nodig heeft, zal ik altijd huidskleur gebruiken en zo strak mogelijk aanbrengen. Als een sporter dan bij
me wegloopt en je ziet er helemaal niets van, vind ik dat gaaf.
Dan help je iemand eigenlijk op twee manieren.”
Hetty is door gymnastiekbond KNGU gevraagd om vandaag
aanwezig te zijn. Ook zijn er twee EHBO’ers op verzoek van
de organiserende vereniging Fysion. “De EHBO’ers vangen
doorgaans de eerste slachtoffers op, ik ben overstijgend. Zomaar de vloer oprennen zal ik nooit doen. Ik kijk de situatie
eerst even aan. Als ze me nodig hebben, weten ze me te vinden. En als ik de vloer wel opga, doe ik dat zo onopvallend
mogelijk. Goed overleg met de EHBO’ers is heel belangrijk.
Het laatste wat je wilt, is wrijving. Een paar keer heb ik een
akkefietje gehad, maar je moet daar gewoon heel voorzichtig
mee omgaan. Ik zal nooit een discussie aangaan, alleen als
ik denk dat het écht niet goed gaat. Dan tetter ik er tussendoor. Naast medisch hulpverlener ben ik soms ook een beetje maatschappelijk werker. Sporters komen niet voor de lol
bij mij en het is een bijzonder gevoel dat ze mij vertrouwen.

Sporters zijn je altijd dankbaar en daar doe je het voor. Het
leukste is als ze lachend van je tafel afstappen. Geen mens is
hetzelfde, maar als jij openstaat voor hen, staan ze ook open
voor jou.”
Op dat moment stapt een jongen na zijn sprong hinkend
de mat af. Zijn trainer meldt zich snel bij hem. “Als het niet
gaat, moet je het niet forceren”, haast hij zich tegen zijn pupil te zeggen. De jongen loopt wat heen en weer, voelt zijn
voet, leunt nog eens extra op één been en besluit zijn volgende sprong op de trampoline te wagen. Zijn landing is prima, het loopt met een sisser af. Dat verbaast Hetty niet. “Als
ik zie hoe hij zijn voet afwikkelt en hoe stabiel hij staat, kan
hij prima verder. Hier is weinig aan de hand. Meestal valt het
met deze jonge kinderen wel mee. Het komt voor dat ik twijfel, natuurlijk. Dan bel ik de assistente van de dichtstbijzijnde huisartsenpost om te overleggen wat wijsheid is. En
ik schrijf alles op. Ik begin met een leeg A4’tje en echt elke
pleister die ik plak, noteer ik. Als iemand ergens later op terugkomt, kan ik altijd terugvinden waar het ook alweer over
ging.”

Toeschouwer

Naast turnen is BMX een van de favoriete sporten van Hetty. Ook daar was zij al vele malen als EHBO’er of sportzorgmasseur aanwezig. Haar zoon is fanatiek fietscrosser. “Bij
fietscross gaat het vaak om heel ander letsel. Kneuzingen van de pols, schaafwonden, sleutelbeen. Fietscrossen
zonder bodyprotector geeft een grote kans op ernstig letsel. Met een stuur in je rib loop je zo een ribkneuzing op. Een

Hetty Lusseveld: “Voor mij is het een voordeel als er ouders, trainers of verzorgers bij zijn. Zij kennen de sporter.”

bodyprotector verdeelt de druk. Door mijn ervaring in het
fietscross zie ik vaak direct hoe ernstig het is. Een EHBOer overrulen doe ik niet graag, maar als het moet, dan moet
het.”
Je kunt het zo gek niet bedenken of Hetty heeft het in haar
medische koffer vandaag; handdoeken, bandages, scharen
met punt, scharen zonder punt, ontsmettingsmiddel, steriele gaasjes, handschoenen, oog- en wondspray, een naaisetje, een thermometer, ranja voor snelwerkende suikers. En
dan is nog maar een zeer beperkt deel van de bagage opgenoemd. “Ik krijg een geringe vergoeding. Het gaat erom: Wat
heb jij voor de sporter over? Dat gaat bij mij wel heel ver. Als
ik ergens als toeschouwer aanwezig ben en er gebeurt iets,
dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om te zeggen:
‘Sorry, ik heb geen dienst.’ Als de hulpverlening niet voldoende is, zal ik ingrijpen.”

“Een EHBO’er
overrulen doe ik niet
graag, maar als het
moet, dan moet het”
nummer 1 - maart 2017
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sportarts

Sportarts Irene
Hendriks behandelt
elk nummer een
specifieke klacht
of lichaamsdeel.
Hoe herken je een
bepaald letsel, wat
kan en mag je als
sportmasseur doen
bij een bepaalde
blessure en
wanneer verwijs
je iemand door?
Deze keer: de
achillespees.

DE
ACHILLES
PEES
DOOR IRENE HENDRIKS BEELD CLINICAL SPORTS MEDICINE

Achillespeesklachten

De achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam, maar zorgt bij sporters toch vaak
voor problemen. De achillespees hecht aan op
het hielbeen (de calcaneus) en vormt een verbinding met zowel de diepe kuitspier, de zogenaamde m. soleus, en de oppervlakkige kuitspier, de
m. gastrocnemius. Doordat de kuitspieren zich bij
het lopen aanspannen en weer ontspannen, beweegt het hielbeen en daarmee ook de voet. Bij
bewegen worden de achillespezen veelvuldig en
langdurig belast en kunnen er problemen ontstaan. Grofweg kunnen er twee grote problemen
ontstaan: het afscheuren van de achillespees
en het overbelasten van de achillespees. Bij een
achillespeesruptuur verwijs je iemand altijd door
naar een arts. Bij overbelasting van de achillespees mag je best even afwachten.

Achillespeesruptuur

Bij een achillespeesruptuur is er sprake van
een scheur in de achillespees. Dit kan gedeeltelijk zijn of helemaal. We noemen dit een partiële of een totale achillespeesruptuur. Een
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achillespeesruptuur kan optreden in gezond
peesweefsel of wanneer de pees verzwakt is. Als
er een scheur optreedt, is dit meestal tijdens het
sporten of tijdens een andere zware belasting.
Het kan echter ook voorkomen dat de achillespees
scheurt tijdens het uitvoeren van relatief lichte belasting. Meestal is er dan al sprake van een
slechte conditie van de pees.
De meeste achillespeesrupturen komen voor bij
sportende mannen tussen de dertig en veertig
jaar. De verhouding tussen mannen en vrouwen is
tien op één.
De volgende factoren verhogen de kans op een
achillespeesruptuur:
• de aanwezigheid van andere ziekten zoals suikerziekte, reuma en jicht. Dit zijn systeemziekten waarbij de pezen in zijn algemeen zwakker
zijn;
• sommige medicijnen kunnen het peesweefsel
verzwakken. Dit geldt onder andere voor corticosteroïden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan mensen met COPD die regelmatig

musculotendineuze
overgang
een prednisonkuur krijgen of in het verleden gehad hebben. Ook na het gebruik van
antibiotica ciprofloxacine (ciproxin) worden
achillespezen zwakker. Dit wordt onder andere gebruikt bij blaasontstekingen, luchtweginfecties en reizigersdiarree. Wanneer je deze
medicatie gebruikt, kun je last krijgen van een
peesontsteking van de achillespees. Dit kan
direct na gebruik van het medicijn ontstaan,
maar ook tot enkele maanden erna. Wees hier
bedacht op en wees voorzichtig bij explosieve
inspanningen van met name kinderen bij wie
de botten en pezen nog in de groei zijn;
• wanneer iemand slecht getraind is, is het risico op een ruptuur groter. De sterkte van een
pees is afhankelijk van hoe vaak je de pees belast. Wanneer je de pees vaak belast, wordt
hij steeds een beetje sterker. Wanneer je echter slecht getraind en inactief bent, wordt de
pees (bijna) niet belast en wordt hij steeds
een beetje zwakker. Wanneer je dan een plotse beweging maakt die je niet gewend bent,
kan de achillespees afscheuren.
Hoe herken je een achillespeesruptuur?
Wanneer de achillespees volledig scheurt, is het
bewegen van de voet naar beneden (plantairflexie) niet meer mogelijk. Bij een gedeeltelijke
scheur is dit wel mogelijk, maar dit zal erg pijnlijk zijn.
Klachten die de patiënt heeft zijn onder andere:
• pijn in de achillespeesregio;
• warmte, roodheid en zwelling rondom de
achillespees;
• krachtverlies van de kuitspier;
• normale belasting van het been is niet meer
mogelijk;
• er kan sprake zijn van een voelbare of zichtbare onderbreking van de pees.

karakteristieke
locatie van
midportion
tendinopathie

locatie van
insertietendinopathie

calcaneus

Oppervlakte-anatomie van de achillespees.

Het kan voorkomen dat
de achillespees scheurt
tijdens het uitvoeren van
relatief lichte belasting
Wat moet je als sportmasseur doen wanneer je
een vermoeden hebt van een achillespeesruptuur?
1. De test van Thompson. Bij deze test knijp je in de
kuit. Als de achillespees intact is, dan hoort de voet
te bewegen in plantairflexie. Als dit niet het geval
is, is de pees vermoedelijk volledig afgescheurd en
moet je degene doorsturen naar een arts. Indien de
voet toch beweegt, kan dit drie dingen betekenen:
nummer 1 - maart 2017
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• de pees is nog volledig heel;
• de pees is gedeeltelijk afgescheurd;
• de pees is toch volledig afgescheurd.
Hoe kan het dat de voet toch beweegt als de
achillespees volledig is afgescheurd? Naast de
achillespees loopt de plantarispees. Deze pees is
aan de mediale zijde van het hielbeen aangehecht
en loopt via een heel lange smalle pees door naar
een klein spiertje onder de knieholte, de m. plantaris. Deze spier-pees kan de functie van de achillespees overnemen. De achillespees kan daardoor
toch afgescheurd zijn terwijl de Thompsontest
goed is.
2. Een tweede test die je kunt doen, is voelen
naar een onderbreking van de achillespees.
Voel je een kuiltje of deukje op de plaats waar
de achillespees normaal loopt, dan is de pees
vaak gescheurd. Let echter wel op, want als je
deze onderbreking niet voelt, wil dit niet zeggen dat de pees intact is. Door de scheur komt
er namelijk bloed vrij dat in deze holte gaat zitten.
Een achillespeesruptuur wordt vaak gemist en
wordt vaak gediagnosticeerd als een scheur van
de kuitspier, een zogenaamde zweepslag. Het
verschil tussen een zweepslag en een achillespeesruptuur is dat een zweepslag in de loop van
enkele weken weer goed herstelt. Een achillespeesruptuur kan ook zonder goede behandeling
weer vastgroeien, maar vaak wordt hij dan veel

Wanneer de achillespees
volledig scheurt, is
het bewegen van de
voet naar beneden
niet meer mogelijk
14

langer dan aan de andere kant. Daardoor blijven
klachten bestaan en kan iemand niet meer goed
sporten. Neem daarom het zekere voor het onzekere als iemand veel klachten heeft en stuur hem
of haar door naar een arts voor verdere diagnostiek en behandeling.

Achillespeestendinose

Pijn aan de achillespees kan veroorzaakt worden door een achillespeestendinose. Er is meestal sprake van een drukpijnlijke zwelling 2 tot 7 cm
boven de aanhechting op de calcaneus. Dit gebied
wordt in de Engelstalige literatuur de midportion
genoemd. Een aantal jaar geleden werd gedacht
dat de oorzaak puur een tendinose betrof waarbij
er sprake is van overbelastingslijtage van de pees.
De laatste tijd worden toch weer aanwijzingen gevonden dat ook ontstekingsachtige processen
een rol spelen.
Of het nu slijtage is of toch ontsteking, we kunnen wel zeggen dat een achillespeesirritatie bijna
altijd ontstaat door een verstoorde balans tussen de belasting en belastbaarheid. Met andere
woorden: de pees is niet sterk genoeg voor de belasting en daardoor ontstaan de problemen. Het
is daarom heel belangrijk om als sportmasseur in
kaart te brengen waarom de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord is.
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals:
• iemand heeft plots een forse toename van trainingsbelasting. Dit kan door tal van factoren
komen, zoals de voorbereiding op een sportevenement, te snel opbouwen na een andere
blessure of ineens volle bak gaan trainen in de
voorbereiding op het seizoen na de zomerstop;
• andere belasting van de achillespees door
standsafwijking door beenlengteverschil of
overpronatie. Dat is een afwijking in de stand
van de voet waarbij de voet naar binnen zwikt;
• toename belasting door overgewicht;
• verkeerd schoeisel met te weinig demping,
te weinig of juist te veel correctie of een verminderde heel-toe-drop. Dit is het verschil

Een achillespeesirritatie ontstaat bijna
altijd door een verstoorde balans tussen
de belasting en belastbaarheid
in hoogte tussen de hak en de tenen van de
schoen. De laatste jaren wordt deze veel minder, waardoor de spanning op de achillespees
toeneemt;
• instabiliteit van de enkels;
• verminderde beweeglijkheid van het enkelgewricht of grote teen, waardoor de afwikkeling
anders wordt;
• verkorte kuitspieren, mogelijk ook door verkramping van de kuitspieren.
Behandeling van een achillespeestendinose
Het is belangrijk om de net genoemde oorzakelijke
factoren eerst in kaart te brengen en hier zo mogelijk iets aan te doen. Daarnaast is het goed om
de belastbaarheid van de achillespees weer langzaam te verbeteren.
In de literatuur zijn excentrische oefeningen van
de kuitspieren het best bewezen voor de behandeling van achillespeesklachten. Dit zijn oefeningen waarbij je met je tenen op de trap gaat staan
en dan langzaam doorzakt. Deze oefeningen kunnen prima uitgevoerd worden door de cliënt zelf,
maar een goede instructie over de uitvoering van
de oefening is belangrijk. Daarnaast moet je de
oefening vaak genoeg doen, drie keer per dag drie
series van vijftien herhalingen. Oefeningen mogen pijnlijk zijn tijdens de oefening, maar mogen
geen napijn geven.
Doet iemand al een tijdje de oefeningen en heb je
de oorzakelijke klachten zo veel mogelijk besproken en aangepakt maar houdt iemand last, dan
is het verstandig om hem of haar door te sturen
naar een sportfysiotherapeut of sportarts. Afhankelijk van het niveau van sport en de mate van
klachten stuur je iemand sneller door.
Naast de oefeningen zijn er nog andere mogelijkheden voor therapie, zoals bijvoorbeeld shockwave, zolen, andere oefeningen en een operatie.
Verder kan een arts beoordelen of er misschien

niet iets anders aan de hand is dan een achillespeestendinose, zoals bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking, een (partiële) ruptuur, een
peesschedeontsteking van een andere pees, een
cyste, een Haglundse exostose, de ziekte van Sever (bij kinderen) of iets anders.

Excentrische oefeningen van
de kuitspier (zie sportzorg.nl/
oefeningen voor een filmpje)
Startpositie
Plaats je voorvoeten op een verhoging en ga op beide
tenen staan. Houd je benen volledig gestrekt gedurende
de oefening. Houd eventueel de muur of de reling van de
trap vast om balans te houden.
Actie
Haal het niet-geblesseerde been van de rand af en
zak zo ver mogelijk naar beneden met de hak van het
geblesseerde been, zodat de achillespees helemaal op rek
komt. Zet daarna het andere been weer bij en ga terug
naar de startpositie. Doe de oefeningen langzaam: in vier
seconden naar beneden, één seconde vasthouden en
in één seconde terug. De oefeningen mogen lichte pijn
opwekken.
Moeilijkheid
Als de oefeningen eenvoudig gaan, kan de grens worden
opgezocht door de oefeningen te verzwaren. Dit kan door
een rugzak te dragen met gewichten erin.
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korte berichten

Het voorjaar en de zomer zijn de maanden waarin de meeste hooikoortsklachten
voorkomen. Voor hooikoortspatiënten is
dit een vervelende periode. Daarom heeft
Sportzorg.nl een aantal tips opgesteld:
• hou er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen veel stuifmeel
in de lucht zit;
• draag buiten een zonnebril ter bescherming van de ogen;
• train bij voorkeur ’s ochtends vroeg of
na een regenbui;
• voor hooikoortspatiënten zijn een bosrijke omgeving of gras geen goede
plaatsen om te sporten;
• rust tussendoor voldoende en zorg dat
je weerstand goed is;
• aan zee en hoog in de bergen bevat de
lucht minder stuifmeel dan in het binnenland;
• was de sportkleding meteen na het
sporten. Pollen hechten zich goed aan
bezwete kleding;
• indien je toch klachten krijgt, kan de
huisarts medicijnen voorschrijven om
de overdreven afweerreactie van het
lichaam af te remmen;
• mensen die aanleg hebben voor astma
kunnen tijdens het hooikoortsseizoen
last hebben van een tijdelijke vorm van
astma. Een piepende ademhaling of
prestatieverlies bij allergie kan duiden
op astmatische klachten;
• volg het hooikoortsbericht.

BEELD: SHUTTERSTOCK

Voor je
cliënten:
sporten met
hooikoorts
Voor je cliënten:
self-check
spoort risico op
bloedvatprobleem
van de
bekkenslagader bij
wielrenners op
Eén op de vijf beroepswielrenners krijgt met een probleem in
de bekkenslagader te maken. Ook recreatieve fietsers, schaatsers en triatleten kunnen met dit probleem kampen. Met name
sporters die meer dan 25.000 kilometer hebben gefietst of geschaatst (meer dan vijf jaar vijf uur per week), behoren tot de risicogroep. Door de gebogen positie in combinatie met de vele
omwentelingen die het been van de sporter maakt, kan de bekkenslagader een ‘knik’ maken. De klachten kenmerken zich door
pijn, een machteloos gevoel of kramp in het been. Dit verdwijnt
snel in rust.
Een speciale self-check ontwikkeld door diverse experts helpt
sporters om te achterhalen of zij kampen met een vaatprobleem en wijst hen de juiste plek voor advies of een behandeling.
De self-check bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. Na het invullen zie je hoe groot het risico op vaatproblemen is in jouw situatie. Vervolgens krijg je advies bij wie je het beste hulp kunt
vragen. De self-check is te vinden op Sportzorg.nl.
Bron: Sportzorg.nl
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VERZORGT VOOR U DE SIJMOVES CURSUSSEN
Sinds 2002 volgden ruim 8000 sportverzorgers de Medical Taping cursus bij Josya Sijmonsma!
Sijmoves Medical Taping cursussen

Gebaseerd op het succesvolle boek: ‘Medical Taping Concept manual’
van Josya Sijmonsma, in 2016 compleet herzien en bewerkt.

Cursuslocaties 1e helft van het jaar:
Apeldoorn, Assen, Dordrecht, Duiven, Heinkenszand, Houten en
Leeuwarden

Sijmoves Gewrichtstherapie

Een nieuwe specialisatie voor de sportverzorger!
De nieuwe mobiliserende gewrichtstherapie ontwikkeld voor sportverzorgers. Een veilige, eﬀectieve en pijnvrije techniek om gewrichten
te mobiliseren en behandelen.

Cursuslocaties 1e helft van het jaar:
Duiven, Houten, Heiloo, Kampen, Emmen, Helmond en
Heinkenszand.
Het Sijmoves team: Carmen Eelman, Greetje Schraa, en Josya Sijmonsma

Meer informatie: www.fysionair.nl

fysionair-advertentie - verzorgt voor u de Sijmoves cursussen.indd 1

02/03/2017 12:13

LANDELIJKE KENNISDAG NGS
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 23 september 2017
Hou de website in de gaten voor meer informatie:
www.ngsmassage.nl/landelijke-kennisdag

Bekijk onze vernieuwde website www.ngsmassage.nl
NGS | Postbus 421| 3720 AK BILTHOVEN
088- 7308 500
info@ngsmassage.nl
www.ngsmassage.nl
@NGS_NL
Nederlands Genootschap voor Sportmassage

De gevolgen
van de Wet
Kwaliteit, Klachten
en Geschillen
Zorg voor
sportzorgmasseurs
DOOR DANNY DE BEER BEELD SHUTTERSTOCK

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden
zijn over de zorg moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de
overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en
wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.
Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Deze wet is in 2016 van kracht geworden en op 1 januari van dit
jaar zijn alle onderdelen ingegaan.
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Doel van de
WKKGZ is
openheid over
klachten en
ongewenste
gebeurtenissen
te geven

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun
klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht
duurt vaak lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen.
Daarnaast willen ze dat anderen in de toekomst
niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van
klachten en ongewenste gebeurtenissen in de
zorg. Doel van de WKKGZ is dan ook openheid over
klachten en ongewenste gebeurtenissen te geven en ervan leren. Zo kan gezamenlijk de zorg
worden verbeterd.

nummer 1 - maart 2017
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Val ik als masseur onder de
wet?

Uit nadere informatie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben
wij begrepen dat handelingen die niet op het herstel van ziekte of gezondheidsklachten zijn gericht, buiten de WKKGZ vallen. Als je je beperkt tot
het losmaken van spieren en het geven van ontspanningsmassages, val je niet onder de WKKGZ.
Behandel je cliënten met gezondheidsklachten,
dan val je er wel onder. Dit geldt voor de meeste
sportzorgmasseurs.

Ik val onder de WKKGZ.
Waar moet ik aan voldoen?
In het kader van de wet moet je:

1. een klachtenregeling hebben;
2. de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris;
3. aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
Het NGS biedt de mogelijkheid om je aan te sluiten
bij de ‘NGS Klachtenservice’. Daarmee voldoe je als
masseur aan de drie bovenstaande punten:
1. we hebben een klachtenregeling ontwikkeld
speciaal voor masseurs;
2. we bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. Dit is Corine
Ottevanger;
3. wij hebben aansluiting bij de Stichting Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). Dit is een in het kader van de WKKGZ
door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Behandel je cliënten met
gezondheidsklachten, dan
val je onder de WKKGZ
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Wat gebeurt er bij een klacht?

1. Bespreken klacht tussen cliënt en masseur
Heeft jouw cliënt een klacht, dan heeft het de
voorkeur dat de cliënt deze klacht in eerste instantie met jou bespreekt.
Een klacht kan te maken hebben met een behandeling die je hebt gegeven, met de manier waarop
je met een cliënt omgaat of met bijvoorbeeld de
telefonische bereikbaarheid. Kom je er samen met
de cliënt niet uit of vindt de cliënt het lastig om de
klacht met je te bespreken, dan verwijs je de cliënt
door naar de klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of
het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en de masseur te helpen de klacht samen op te lossen door middel
van bemiddeling. Als dit niet lukt, verwijst de
klachtenfunctionaris de cliënt door naar de Geschillencommissie EZa.
3. De geschillencommissie
Alleen als de cliënt en de masseur er met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomen,
kan de cliënt een uitspraak over de klacht vragen
bij de Geschillencommissie EZa. Bijvoorbeeld om
te horen of de klacht terecht is, of omdat de cliënt
wil dat er een advies aan de masseur wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Ook kan het
zijn dat een cliënt schade heeft opgelopen door
het handelen van een masseur en om een schadevergoeding vraagt. Ook daarover kan de geschillencommissie een uitspraak doen.

Schadevergoeding

De cliënt eist een schadevergoeding van jou en de
geschillencommissie geeft de cliënt gelijk. Wat nu?
De kosten voor dit verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal 25.000 euro) als
gevolg van de uitspraak van de geschillencommissie zijn niet automatisch gedekt door aangesloten

te zijn bij NGS Klachtenservice. Je hebt hiervoor
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je kunt zelf kiezen waar je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten. Informeer
wel bij de verzekeringsmaatschappij of deze ook
de kosten van een WKKGZ-procedure dekt. Het
NGS heeft een samenwerking met Balens verzekeringen. Speciaal voor het NGS heeft Balens
verzekeringen een pakket samengesteld dat de
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid dekt. Dit is
inclusief de WKKGZ-procedure.

Dekking van Balens
verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid
Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van
fouten die worden gemaakt in de uitoefening van
een beroep. Bij een fout kan worden gedacht aan
een onzorgvuldige handeling, nalatigheid of onjuiste advisering bij werkzaamheden die direct
verband houden met de beroepsuitoefening. In
het geval van een masseur gaat het dan om de behandeling.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb
je nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken dat niet direct te maken heeft met de
behandeling van een cliënt. Bijvoorbeeld als een
cliënt van de trap valt door een loszittende trede
of dat de behandeltafel in elkaar zakt tijdens een
behandeling en de cliënt daar schade aan overhoudt.
Productaansprakelijkheid
Dit is aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop
van producten aan zowel cliënten als niet-cliënten.
Meer informatie over de verzekeringen van Balens
en de verschillende vormen van aansprakelijkheid
vind je op www.balensverzekeringen.nl/ngs.

De kosten voor een
verloren geschil zijn niet
automatisch gedekt door
aangesloten te zijn bij
NGS Klachtenservice
NGS Klachtenservice

Het jaartarief voor 2017 is voor NGS-leden 30 euro
inclusief btw. Niet-leden betalen 50 euro inclusief btw. In dit bedrag zijn het gebruik van de
klachtenregeling, het gebruikmaken van de klachtenfunctionaris en het gebruik van de Geschillencommissie EZa inbegrepen. Op de website van het
NGS is een aanmeldformulier te vinden.

Eigen praktijk met andere
masseurs

Indien in je eigen praktijk naast jezelf ook andere
masseurs werken, moeten zij zich individueel aansluiten bij de NGS Klachtenservice. Ook moeten ze
zelf een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben of afsluiten.

Cliënten informeren

Wanneer je je aansluit bij de NGS Klachtenservice,
ontvangt je van ons informatie die je kunt gebruiken om je cliënten te informeren over wat zij kunnen doen als zij ontevreden zijn of een klacht in
willen dienen.

Vragen

Neem bij vragen contact op met het NGS via info@
ngsmassage.nl of telefonisch via 088-7308500.
Meer informatie over de WKKGZ is te vinden op
www.rijksoverheid.nl.
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Massageolie wordt al millennia gebruikt

Amandel- en
kokosolie na
drieduizend jaar
nog altijd populair
DOOR TESSA DE WEKKER BEELD SHUTTERSTOCK

Al duizenden jaren worden massages gegeven. Overal ter wereld waren
beschavingen ervan overtuigd dat je door middel van aanraking en massage
verwondingen kan genezen, pijn verzachten en ziekte voorkomen. Om
de huid te beschermen, werden ook al vroeg plantaardige oliën en andere
vloeistoffen of crèmes gebruikt. Ook het gebruik van dierlijk vet was een
beproefd recept tijdens vroegere massages.
De oudste geschreven tekst waarin iets staat over het gebruik van plantenextracten tijdens aanraking en massage,
staat op een kleitablet die is gevonden in Sumer (Irak). Het is
zo’n vierduizend jaar oud en er staat een recept op dat gegarandeerd zou werken tegen huidaandoeningen. Eerst moest
men de schaal van een schildpad, zout en mosterd door een
zeef drukken. Daarna moest de zieke huid worden ingewreven met bier en warm water, om vervolgens het mengsel op de huid aan te brengen. Daarna moest de huid worden
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ingesmeerd met olie om af te sluiten met een kompres van
gestampte den (Maino, 1991).

Romeinen

In het oude Rome was massage populair bij de gladiatoren.
In de eerste eeuw na Christus werden ze voor een training
in het gymnasium minstens twee keer met olie ingewreven.
Na de training gebeurde dat nog een keer, bij voorkeur na
het bad. De laatste massage werd gedaan om de spieren te

Abrikozenpitolie
Deze olie is zeer geschikt voor gezichtsmassages.
Over het algemeen verdraagt de kwetsbare huid
abrikozenpitolie zeer goed. De olie laat een dun
beschermend laagje achter op de huid en wordt daarom
vaak gebruikt bij een droge huid.
Perzikpitolie
Ook de olie van de perzikpit wordt gebruikt bij een
gevoelige huid. De olie is zeer zacht en verstevigt het
bindweefsel. De olie laat zich goed mengen met andere
basisoliën of etherische olie.

Soorten oliën

Druivenpitolie
Druivenpitolie is zeer geschikt voor de vette huid. Een
leuk weetje is dat druivenpitolie een bijproduct is van de
wijnproductie. Druivenpitolie stimuleert de doorbloeding
en is een goed alternatief voor mensen met een notenof amandelallergie.

Plantaardige oliën
Amandelolie, jojobaolie en kokosolie worden
tegenwoordig veel gebruikt als massageolie. Maar dat zijn
lang niet de enige plantaardige oliën die als (basis voor)
massageolie kunnen worden gebruikt.

Jojobaolie
Jojobaolie is eigenlijk een vloeibaar was. Het is rijk aan
onverzadigde vetzuren en voelt niet vet aan. Jojobaolie
vertraagt de afgifte van talg en wordt daarom gebruikt
bij een vette huid.

Amandelolie
Amandelolie is voor de meeste huidtypes geschikt.
De olie wordt goed door de huid opgenomen. Als
massageolie wordt altijd zoete amandelolie gebruikt.
Er bestaat ook bittere amandelolie, maar deze is giftig
omdat het amygdaline bevat. Dat wordt door het lichaam
omgezet in blauwzuur.

Kokosolie
Kokosolie trekt heel langzaam in de huid. Het beschermt
goed tegen uitdroging, maar de huid blijft wel lang
vet. Kokosolie verspreidt warmte gelijkmatig over
het lichaam, wat deze olie geschikt maakt voor
hotstonemassages.

Sesamolie
Sesamolie wordt veel gebruikt voor de Ayurvedische
massage. Maar weinig mensen kunnen niet tegen
sesamolie. De olie plakt niet en bevat veel antioxidanten.
Daarnaast bevat sesamolie vitamine B1, E en F.

Avocado-olie
Avocado-olie is rijk aan vitamines A, D en E. De olie
laat zich goed over de huid verdelen. Avocado-olie is
uitstekend geschikt voor een droge huid en vertraagt de
huidveroudering.

In het oude Rome was
massage populair bij de gladiatoren
nummer 1 - maart 2017
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De keuze voor
een bepaalde olie
hing af van wat
iemand nodig had
ontspannen na de oefeningen. De Romeinen gebruikten met
name olijfolie, aangezien dit veel voorhanden was (Johnson,
1866).
In India werd onder andere mosterd-, olijf-, sesam-, kokosen amandelolie gebruikt voor massage. Hier werd de olie gecombineerd met geurstof, bijvoorbeeld sandelhout, roos of
jasmijn, om aromatische oliën te maken. Massage met verschillende soorten olie is een belangrijk onderdeel van de
Ayurvedische geneeskunst, die zo’n drieduizend jaar geleden in India is ontstaan. De keuze voor een bepaalde olie
hing af van wat iemand nodig had. Mosterd werd bijvoorbeeld door worstelaars gebruikt tegen stijve spieren en om
zwelling tegen te gaan (Johari, 1996). In het Midden-Oosten
gebruikte men petroleum. Het werd gebruikt om de huid tegen de zon en het woestijnklimaat te beschermen (Pafko,
2000).

Allergie

Tegenwoordig kun je kiezen uit honderden massageolies van
verschillende oorsprong, merken en prijscategorieën. Iedere masseur en cliënt heeft zijn of haar eigen favoriet. Eigenlijk is er verrassend weinig veranderd in de loop van de jaren
wat betreft keuze in massageolie. Duizenden jaren geleden
al waren amandel, kokosnoot en sesamzaad populair om olie
uit te winnen voor massages en dat zijn ze nog steeds.
Er zijn grofweg twee soorten basisoliën, van plantaardige
oorsprong en van minerale oorsprong. Daarnaast is er etherische olie dat aan de basisolie kan worden toegevoegd. Een
etherische olie mag bijna nooit onverdund op de huid worden aangebracht. Alleen de oliën van lavendel en tea tree
zijn veilig voor direct contact met de huid.
Massageolie kan voor een allergische reactie zorgen. Zeker als er parfum is toegevoegd. Oliën gemaakt van noten
zijn niet geschikt voor mensen met een notenallergie. Jeuk
treedt vaak als eerste op bij een allergische reactie en vaak
wordt de huid rood en ontstaan bultjes.
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Oliën van minerale
oorsprong
Naast plantaardige oliën zijn er oliën van
minerale oorsprong. Dit zijn bijvoorbeeld
paraffineolie en vaseline. Paraffine wordt
gewonnen uit aardolie en wordt veel
gebruikt in de cosmetica-industrie. Het
bevordert de bloedsomloop. Het nadeel van
deze oliën is dat ze de huid afdekken. Soms
lossen ze de huidtalg op. Daardoor verliest de
huid zijn vet.

Massageolie kan
voor een allergische
reactie zorgen
Bronvermelding

• Johari, H., Ayurvedic Massage: Traditional Indian
Techniques for Balancing Body and Mind, Healing Arts Press, 1996.
• Johnson, W., The anatriptic art, Simpkin
Marshall, 1866.
• Maino, G., The Healing Hand: Man and Wound
in the Ancient World, Harvard University Press,
1991.
• Pafko, W., Case Study: Petroleum, Origins of the
Industry, 2000.

HOHE
ET

Het examen. Zo lang naar
toe geleefd, en binnen een
paar uur was het voorbij. Met
als beloning het diploma tot
masseur. Maar hoe zat het
ook alweer met die kuitspier,
Balinese kokosolie of hygiëne?
Om ieders geheugen even op te
frissen, nemen we elk nummer
een vraag uit het examen door.
Deze keer gaat het over de knie.
De vraag is beantwoord door
Guus Bloemers,
sportmasseur
en lid van de
examencommissie
van het NGS.

BEELD: SHUTTERSTOCK

ZAT
OOK
ALWEER?
In welk vlak vindt rotatie van de knie plaats?
a. het mediaan vlak
b. het sagittaal vlak
c. het transversaal vlak
d. het frontaal vlak

Antwoord

De assen van het lichaam zijn:
1. de sagittale as die van voor naar achteren loopt en dus
loodrecht op het frontaal vlak staat;
2. de frontale of transversale as (ook wel horizontale as genoemd) loopt van links naar rechts en staat loodrecht op
het sagittaal vlak;
3. de longitudinale of verticale as loopt van boven naar onder en staat loodrecht op het transversaal vlak.
De bewegingen van het lichaam vinden altijd plaats in een
bepaald vlak en om een bepaalde as. De rotatie-as is de longitudinale as en deze staat loodrecht op het transversaal
vlak. In dit vlak wordt de rotatie van de knie uitgevoerd.
Als men de knie buigt en strekt (flexie-extensie-uitvoer),
vindt dit plaats om de frontale as, in het sagittaal vlak. De aben adductiebewegingen (evenals lateroflexies van hoofd en
romp) vinden plaats om de sagittale as in het frontaal vlak.
Uitgangspunt blijft dat we altijd terugredeneren naar de
anatomische stand, in welke uitgangshouding de beweging
ook uitgevoerd wordt.
Duidelijk is dat alleen C dan het juiste antwoord kan zijn.

nummer 1 - maart 2017
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Vergoeding behandeling door sportzorgmasseur is een kwestie van de lange adem

‘‘Het moet op basis
van kwaliteit”
DOOR MARK VAN DER HEIJDEN BEELD SHUTTERSTOCK

De eerste zorgverzekeraars bieden voorzichtig een vergoeding aan
voor sportmassages. Voorzichtig, want de vergoeding is beperkt en
enkel voor SCAS-gecertificeerde sportzorgmasseurs. Anja Bruinsma
strijdt als directeur van Sportzorg Nederland al jaren voor een meer
uitgebreide vergoeding, maar zij vindt ook dat masseurs de eerste stap
moeten zetten. “Het moet op basis van kwaliteit, anders krijgen we dit
niet voor elkaar.”
Anja Bruinsma ziet een duidelijke rol voor de sportzorgmasseur in de keten sportzorgmasseur-sportfysiotherapeut-sportarts. “De sportmasseur is het
meeste op het veld te vinden en wordt vaak voor
en na een intensieve activiteit geraadpleegd”,
zegt de directeur van Sportzorg Nederland en interim-directeur van het NGS. “De sportzorgmasseur staat vaak dicht bij de sportvereniging en is
vaak de eerste betrokkene bij letsel en moet daar
een beslissing over nemen. Hij staat dus dicht bij
het pluis- of nietpluisgevoel. Daarom hoort de
sportzorgmasseur in die keten.”
De poortwachtersfunctie ligt nu toch bij de huisarts? “Daarin heb je feitelijk gelijk, maar er gaat
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nog een wereld aan vooraf. Op het moment dat
een sporter door zijn enkel gaat, kan hij twee dingen doen: naar de EHBO of de huisarts. De sportzorgmasseur zou dan toch al, uiteraard alleen als
hij bekwaam en bevoegd is, een eerste advies
kunnen geven.”

De zorgketen

Daarom vindt Anja dat de samenwerking van
sportzorgmasseurs met (sport)fysiotherapeuten en sportartsen nauwer zou moeten zijn. Dat
moet beginnen met de opwaardering van de
rol van de sportzorgmasseur in die keten. “En
omgekeerd”, aldus Anja, “wat zou de keten de

sportzorgmasseur kunnen leren om die positie op
te pakken? De sportzorgmasseur moet weten welke taal de fysiotherapeut en sportarts spreken;
weten wat de anderen tegen hem zeggen.”
Het is een discussie die al sinds 2000 speelt en
vaak eindigde in een domeindiscussie: Wie doet
wat? Daar rolde de sportzorgmasseur uit. Dat is
een nieuw kwalificatieprofiel dat de masseur een
plek geeft in de zorgketen. Zeg maar de ‘sportmasseur-plus’. Je kunt sportzorgmasseur worden
door een extra opleiding te doen na het behalen van het sportmasseurdiploma. Belangrijk onderdeel van het profiel van sportzorgmasseur is
goed kunnen samenwerken en communiceren

“De rol van de
sportzorgmasseur in de
keten sportzorgmasseursportfysiotherapeutsportarts moet meer
gewaardeerd worden”

nummer 1 - maart 2017
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Het slapende brein

Slaap, een voorwaarde voor welzijn en presteren
€ 24,95
incl. btw

Slaapproblemen vormen een toenemend probleem in onze
drukke samenleving. Het is dan ook goed dat slaap meer en meer
aandacht krijgt, zowel in wetenschappelijke als in maatschappelijke kring. Het begint door te dringen dat slaap een voorwaarde
is voor welzijn en welbevinden. Sterker nog, goede prestaties,
zowel in fysieke als in mentale zin, zijn mede te danken aan
een goede nachtrust.
Dit boek poogt om wat bekend is over slapen op een rij te
zetten. Het brein en het gebeuren in het slapende brein
staan daarbij centraal. Het periodieke karakter van slaap gebonden aan de donkere nacht wordt daarnaast uitvoerig belicht.
De veronderstelde functies van slaap passeren de revue, de vele
soorten slaapstoornissen worden besproken en de bestaande
therapieën aangeduid. Er is veel aandacht voor het alledaagse
slechte slapen en de bestaande medicamenteuze aanpak van de
slapeloosheid, en voor in opkomst zijnde niet-medicamenteuze
behandelwijzen. Heeft de slaap als proces aldoor weinig belangstelling gekregen, anders is dat voor het dromen en de droom.
Over dit mysterieuze en intrigerende slaapverschijnsel zijn bibliotheken volgeschreven. Feiten en fabels worden onder de loep
genomen.
Met de legendarische uitspraak “De Tour win je in bed” heeft de
fameuze oud-wielrenner Joop Zoetemelk slaap eindelijk op de
sportagenda gekregen. Slaap is een belangrijk element in
Dit boek is mede mogelijk gemaakt door
M Line, de oﬃcial sleep supplier van NOC*NSF
en het Spaans Olympisch Comité

het sportgebeuren geworden en met de optimalisering van
slaap poogt de sportwereld sportieve prestaties te verbeteren. Met de beschouwing van alle aspecten van slaap vormt dit
boek een onmisbare schakel tussen theorie en praktijk.

BESTEL OP

www.hetslapendebrein.nl

met sportzorgpartners. Anja: “En er moet sprake
zijn van onafhankelijk vastgestelde kwaliteit. Zolang dat niet gebeurt, kun je niet van de keten verwachten dat men met elkaar gaat samenwerken.
De sportarts wil best van de kennis en kunde van
de masseur gebruikmaken, maar als hij een patiënt
doorverwijst en deze komt in een niet-professionele situatie terecht, blijft de sportarts verantwoordelijk.”
Anja is ervan overtuigd dat eerst de samenwerking in de sportzorgketen moet verbeteren, voordat verzekeraars bereid zullen zijn sportmassages
te vergoeden. “Juist de samenwerking in de keten is het hulpmiddel om zorgverzekeraars ervan
te overtuigen dat samen naar de kwaliteit van het
werk van de sport(zorg)masseur is gekeken en dat
voldoende kwaliteit wordt geleverd.”

“De sportzorgmasseur moet weten
welke taal de fysiotherapeut en sportarts spreken; weten
wat de anderen
tegen hem zeggen”
Voortschrijdend inzicht

Vergoeding van behandelingen door sportzorgmasseurs in de basisverzekering is niet aan de
verzekeraars. De basisverzekering wordt immers
door de rijksoverheid vastgesteld. Wel kunnen
zij sportmassages in de aanvullende zorgverzekering opnemen. Ziet Anja daartoe kansen? “Het
is aan de zorgverzekeraar om te bepalen hoe de
aanvullende verzekering wordt ingericht. Op het
moment dat de verzekeraar het comfort van de
sporter omarmt, zal de sportende Nederlander dat
zien als een plusje. Net zoals sportmedisch onderzoek en sportbrillen ook worden vergoed; het zijn

CZ: “Preventie is planbaar
en daarom moeilijk te
verzekeren”
CZ behoort tot de vele zorgverzekeraars in Nederland die
behandelingen door sportzorgmasseurs niet vergoeden.
Woordvoerster Marie-José van Gardingen legt de
overwegingen van CZ uit.
Waaraan moet een behandeling voldoen om in
aanmerking te komen voor vergoeding?
“Argumenten die worden meegewogen zijn onder
andere hoeveel verzekerden met de behandeling te
maken hebben; zijn er alternatieve oplossingen denkbaar;
zijn de kosten of uitgaven zo groot dat deze niet door
onze verzekerden gedragen kunnen worden en is het
uitvoerbaar door het zorgverzekeringsbedrijf. Uiteraard
toetsen we handelingen ook inhoudelijk bij onze
Medische adviesgroep. Met name dit laatste argument
weegt in deze case best zwaar.”
Waarom wordt sportmassage niet vergoed?
“Sportmassage zien we bij CZ niet als zorg. CZ vindt
daarom niet dat dit op basis van solidariteit vergoed zou
moeten worden. Het is te vergelijken met de contributie
voor een sportvereniging, ook dat vergoeden wij niet.”
Sportmassage wordt veel gebruikt ter preventie.
Daarmee zijn hogere zorgkosten te voorkomen.
“Preventie is heel lastig om te vergoeden. De verzekering
is gebouwd op basis van solidariteit, met een vergoeding
voor iets waarvan je niet wist dat dit zou gebeuren;
een onverwachte gebeurtenis. We betalen met zijn
allen de zorgkosten voor diegene die dat nodig hebben.
Dat betekent dat je soms premie betaalt en nooit
gebruikmaakt van je vergoeding, maar daarmee wel de
zorgkosten van bijvoorbeeld de buurman betaalt.
Preventie is planbaar en daarom moeilijk te verzekeren.
We weten dat veel mensen hier gebruik van zullen gaan
maken, de hoogte van de premie zal dan op den duur net
zo zijn als de kosten van de sportmassage zelf.”
Bestaat er veel vraag naar vergoeding van
sportmassage?
“Ik heb hier nog maar weinig vragen over gezien.”
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Zilveren Kruis:
“Sportzorgmasseurs
moeten meerwaarde
aantoonbaar maken”
FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis, alle drie merken
van verzekeraar Achmea, zijn de enige verzekeraars in
Nederland die sportmassages in beperkte mate vergoeden.
Woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis verklaart
deze strategie.

“Sportzorgmasseurs
moeten goed op
de kaart komen en
worden opgenomen
in de zorgketen”

Waarom vergoedt Zilveren Kruis de behandeling
door sportzorgmasseurs?
“Zilveren Kruis vergoedt vijftig procent van de behandeling
tot maximaal vijftig euro per jaar in specifieke collectieve
contracten (via nationale sportbonden). Het is nu vooral een
aanmoediging om klanten vanuit preventief oogpunt kennis
te laten maken met sportmassage. Zo kunnen wij ervaren of
sportmassage toegevoegde waarde heeft voor de klant.”
Aan welke voorwaarde(n) moet een
sportzorgmasseur voldoen, wil zijn behandeling
vergoed worden?
“Sportzorgmasseurs moeten ingeschreven staan in het
SCAS, dat is voldoende. We sluiten geen contracten af. Onze
verzekerden kiezen zelf. Een verwijzing is niet nodig.”
De vergoeding is nogal laag. Heeft dit op deze manier
wel meerwaarde?
“Het is op dit moment een beperkte vergoeding zoals je
zelf al constateert. De vergoeding is dus vooral bedoeld om
op kleine schaal ervaring op te doen met de preventieve
werking van de behandelingen van de sportzorgmasseur. De
bedrijfstak is op dit moment nog onvoldoende ontwikkeld
om op grotere schaal professionele zorg aan te bieden ter
voorkoming van fysiotherapeutische behandeling.”
Hoe kijkt Zilveren Kruis naar de samenwerking in de
zorgketen sportzorgmasseur-sportfysiotherapeutsportarts?
“De samenwerking met sportzorgmasseurs in de keten
staat nog in de kinderschoenen. Het is aan de beroepsgroep
van sportzorgmasseurs om de toegevoegde waarde van
sportmassage aantoonbaar te maken aan de sporter. Dit is
een proces dat nog in ontwikkeling is.”
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Wat is precies een
sportzorgmasseur?
Een sportzorgmasseur is een verdieping voor
masseurs met een diploma sportmassage.
De sportzorgmasseur is vaak een eerste
aanspreekpunt bij pijntjes en klachten en dé expert
voor een vakkundige sportmassage voorafgaand
aan en/of na afloop van een sportprestatie. De
sportzorgmasseur werkt in de sport(zorg)keten
met verschillende deskundigen zoals de (sport-)
fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut,
(sport)diëtist en sportarts zodat bij klachten tijdig
wordt doorverwezen naar een andere expert.
Daarnaast handelt de sportzorgmasseur bij of na
een blessure met als resultaat dat de (na)zorg aan
geblesseerde sporters wordt verbeterd. Voor meer
informatie zie het profiel voor de sportzorgmasseur
op de website van het NGS.

ingrediënten die een bepaalde zorgverzekering
voor een sporter aantrekkelijk maken. Als de verzekeraar dan vindt dat sportmassage behoort tot
de keten rondom de sporter, is het ook meer aannemelijk dat dit in aanmerking komt om te worden
vergoed.”
“Daarbij is sprake van voortschrijdend inzicht. Je
ziet dat aanvullende zorgverzekeringen steeds
meer richting preventie gaan. Niet bewegen is net
zo schadelijk als roken, het is een ontzettend grote schadelast op de zorgverzekeraar. Je kunt het
dus ook omdraaien. Als de verzekeraar wil dat we
meer bewegen, moet deze ook instaan voor de
schadekant ervan”, zegt Anja.
Tot dusver hebben echter alleen Zilveren Kruis,
FBTO en Interpolis – allen onderdeel van Achmea –
in zeer beperkte mate (zie kader) vergoeding van
behandeling door sportzorgmasseurs opgenomen. “De preventie wordt wel gezien”, vermoedt
Anja, “maar tot op de dag van vandaag wordt het
aanvullende pakket als marketinginstrument gebruikt. In het kader van positionering kiest de verzekeraar onderwerpen die het bedrijf sterker op
de kaart zetten. Voor Achmea is dat bijvoorbeeld
sport, Menzis is sterker in chronische zorg.”

Lobby

Omdat het aanvullende pakket in de ogen van
Anja door zorgverzekeraars als concurrentiemiddel wordt ingezet, probeert ze vooral de vraag
naar vergoeding van sportmassage aan te wakkeren. Lobbyen bij verzekeraars doet ze niet. “Mijn
lobby zit op een ander niveau. Het NGS moet staan
voor de kwaliteit van haar leden. Sportzorgmasseurs moeten goed op de kaart komen en worden
opgenomen in de zorgketen. Als die stap is gezet,
zeg klanten dan waar sportmassage wordt vergoed.”
Dat wordt bijvoorbeeld gedaan op Sportzorg.nl,
het platform waarop allerlei spelers in de sportgezondheidszorg samenwerken. Anja: “Daar komen
150.000 bezoekers per maand, dat is een best
aardig bereik. We proberen dat ook via social media en bondsbladen. We roepen ze niet op naar Zilveren Kruis te gaan, maar proberen sporters er
wel op te wijzen dat er verschillende pakketten

zijn. Ook de sportzorgmasseur zelf kan zijn cliënten erop wijzen.”
Anja is hoopvol dat de komende jaren – weliswaar
stapje voor stapje – de vergoeding zal worden gerealiseerd. “Sinds registratie bij SCAS mogelijk is,
heeft dat er binnen twee jaar toe geleid dat drie
verzekeraars sportmassages door een SCAS-gecertificeerde sportzorgmasseur vergoeden. Ik ben
ervan overtuigd dat wanneer sportzorgmasseurs
meer zichtbaar zijn, dit aantal gaat groeien. Dat
is zoals het werkt. Vijftien jaar geleden zaten de
sportmedische onderzoeken niet in de aanvullende verzekering. Nu heeft 99 procent van de verzekeraars dit in het aanvullende pakket. Dus als
sportzorgmasseurs nu zeggen dat ze er weinig
van merken… Ik begrijp dat
NGS-leden het lastig vinden.
Ze moeten steeds meer aan
kwaliteitseisen voldoen, terwijl eigenlijk nooit gevraagd
wordt naar een bewijs van
deze kwaliteit. Maar we moeten deze ontwikkeling een
vliegwiel geven. Ik geloof heilig dat het zo werkt. We moeten het zelf doen.”
FBTO
De beloning is er uiteindelijk
In de module Conditie en Fitheid
naar. “Opname in de polis le(totaal 150 euro) zit sportmassage.
vert erkenning op. Ik denk dat
dat het belangrijkste is. Het
Zilveren Kruis
vergroot de zichtbaarheid
De collectieve verzekeringen
van de sportzorgmasseur’’,
via een sportbond of werkgever
zegt Anja. “En op het moment
vergoeden vijftig procent
dat er meerdere zorgverzevan de behandeling door een
keraars zijn die de behandesportzorgmasseur, met een
ling vergoeden, gaan we ook
maximum van vijftig euro per jaar.
steeds meer roepen dat er
een vergoeding is. Zo komen
Interpolis
we in een cirkel terecht: zorg
In de collectieve aanvulling
dat de kwaliteit goed is, zorg
vanuit MeerHockey zit een
dat we daarmee de zorgververgoeding van vijftig procent
zekeraar prikkelen en dat we
van de behandeling door een
daarmee weer de sporter
sportzorgmasseur, met een
prikkelen. Allemaal op basis
maximum van vijftig euro per jaar.
van kwaliteit, anders krijgen

Vergoedingen
van FBTO,
Zilveren Kruis
en Interpolis

we dit niet voor elkaar.”
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korte berichten

Volg het
NGS ook via
social media
Wist je dat je het NGS ook kunt volgende via social media? Zo blijf je nog beter op
de hoogte van de ontwikkelingen die spelen. Via social media hebben we ook regelmatig leuke winacties en plaatsen we
oproepen van evenementen die masseurs
zoeken. Via de volgende kanalen zijn wij te
volgen:
• Facebook.com/NederlandsGenootschapvoorSportmassage;
• Twitter.com/ngs_nl;
• LinkedIn (zoek op Nederlands Genootschap voor Sportmassage).
Heb je nieuws dat we via social media of
de nieuwsbrief kunnen delen? Stuur dan
je bericht naar Herman Rempe: hrempe@
ngsmassage.nl.

Nieuw logo NGS
Op veel websites van massagepraktijken
is het oude logo van het NGS nog te vinden. Het nieuwe logo (zonder handjes) is
te downloaden via www.ngsmassage.nl.

Webwinkel NGS
Het NGS heeft een webwinkel waar je muurschilden en hoezen voor
massagebanken kunt bestellen. Zoals gebruikelijk is bij webshops
komen de producten die je bestelt in een virtuele winkelwagen en
kun je direct via iDEAL afrekenen. Na betaling ontvang je de producten binnen twee werkdagen in huis. In de toekomst zullen meer producten via deze webshop verkrijgbaar zijn. De webshop is te vinden
via www.ngsmassage.nl.

Voor de agenda: NGS
Landelijke Kennisdag
Op zaterdag 23 september zal de NGS Landelijke Kennisdag worden
gehouden in de Reehorst Ede. Via de nieuwsbrief, website en social media houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra de
inschrijving geopend is, ontvang je hiervan bericht.

Voordelen ledenportaal
Het ledenportaal is direct gekoppeld aan de ledenadministratie van
het NGS. Door je gegevens in het ledenportaal te zetten, hebben wij
je gegevens up-to-date om je te kunnen informeren over zaken die
jou aangaan. Maar het ledenportaal biedt meer voordelen:
• je kunt aangeven of je getoond wil worden in de adressendatabase op onze website. Je bent hierdoor beter zichtbaar voor potentiële cliënten;
• je kunt je persoonlijke gegevens inzien en wijzigen bij bijvoorbeeld een verhuizing;
• je hebt inzicht in alle bij- en nascholingsbijeenkomsten die je volgt
en hebt gevolgd;
• je kunt je online aanmelden voor bij- en nascholingsbijeenkomsten en direct betalen via iDEAL;
• je kunt betalingen inzien en facturen opvragen.
Via https://portaal.ngsmassage.nl/ kun je direct een account aanmaken. Heb je al een account? Check dan of je gegevens nog juist zijn.
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Powernap vermindert spanning

Hoe doe je een powernap?
Het beste moment voor het doen van
een powernap is tussen halftwee en
halfvier in de middag, wanneer de natuurlijke middagdip inzet. Wat moet je
doen:
• zoek een rustige ruimte waar je niet
gestoord kan worden. Kies voor een
ruimte waar je je op je gemak voelt.

•

•

•
•

Maak gebruik van een comfortabele stoel;
drink eventueel een kop koffie net
voordat je gaat powernappen (de cafeïne gaat na ongeveer twintig minuten werken en zorgt ervoor dat
je na de powernap weer snel aan de
slag kan);
zet je wekker of timer op maximaal
dertig minuten en ga rustig zitten
of liggen. Voor de meeste mensen
duurt het vijftien tot dertig minuten
voordat zij hun diepe slaap bereiken.
concentreer je op je ademhaling;
als de wekker gaat: blijf niet langer
zitten of liggen.

kleine studies uitgevoerd naar de effecten van powernappen. Deze studies
tonen aan dat powernappen:
• vermoeidheid en slaperigheid vermindert;
• de alertheid vergroot (vooral ook tijdens nachtdiensten);
• de concentratie verhoogt;
• de negatieve invloed van slaaptekort op het immuunsysteem vermindert.
Bron: Sportzorg.nl

Wat zijn de effecten?
Wetenschappelijk onderzoek toont
aan dat powernappen goed is voor je
gezondheid. Tot nu toe zijn er vooral

BEELD: SHUTTERSTOCK

Een powernap is een korte, lichte slaap
van tien tot twintig minuten, waardoor
lichaam en geest even rust krijgen.
De powernap vermindert spanning en
stress en is goed voor de gezondheid.
Na het doen van een powernap ben je
meer geconcentreerd en maak je minder snel fouten: je productiviteit neemt
significant toe!
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Sportzorgmasseur Stan Klink bereidt lopers voor op de marathon

‘‘Als iemand
de finish niet
haalt, heb ik
gefaald”
DOOR JORIS ZANDBERGEN BEELD JORIS ZANDBERGEN

Het voorjaar is in aantocht. De grote hardloopevenementen
komen er weer aan. Duizenden lopers, beginners, gevorderden
en professionals, wagen zich aan hele of halve marathons. Een
sportmasseur kan veel betekenen in de voorbereiding en nazorg.
Stan Klink, sportzorgmasseur uit Leiden, begeleidt al jaren
hardlopers van allerlei niveaus.
In zijn praktijkruimte in Leiden, van Bizz-Sports
in het gebouw van LuckyGym, hangt het vol met
aandenkens aan topsporters. Stan Klink is sportzorgmasseur en gediplomeerd hardlooptrainer.
Met zijn kennis op beide vakgebieden begeleidt
de 58-jarige Klink gerenommeerde sporters en
beginnende lopers voor op de evenementen die
komen gaan. “Op het moment is hardlopen een
hype”, stelt Stan.
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Fysieke trainingen

“Je moet een marathon hebben gelopen om mee
te kunnen praten met de hardloopfans. Beginnende lopers hebben alleen nog geen ervaring in
wat het betekent om regelmatig een inspanning
te leveren. Dat gaat altijd gepaard met pijn in spieren, pezen en gewrichten. Het lichaam is eigenlijk nog niet klaar om een dergelijke inspanning te
leveren.”

Stan Klink: “Het
lichaam moet klaar zijn
voor een marathon,
er moet eigenlijk een
soort ‘reset’ hebben
plaatsgevonden.”

Hij raadt lopers aan om eerst ervaring op te doen
met bijvoorbeeld de 10 kilometer om te ervaren
wat lange inspanning met zich meebrengt. “Om
het allemaal een beetje onder controle te krijgen,
is massage onontbeerlijk. Door massage worden
namelijk de afvalstoffen in de spieren afgevoerd.
Na verloop van tijd kan de sporter steeds sneller
de draad oppakken.”
Stan is samen met zijn neef Dave eigenaar van het
bureau Bizz-Sports, dat fysieke trainingen verzorgt voor bedrijven en instellingen. Ook heeft hij
een aantal topatleten begeleid, van wie enkele
actief waren tijdens de Spelen van Rio de Janeiro.
Die begeleiding heeft hij nu stopgezet, maar een
aantal topsporters weet nog altijd de weg naar
zijn massagetafel te vinden. “Satoshi Ishii, die als
judoka olympisch goud won in Peking en tegenwoordig furore maakt in het mixed martial arts,
ligt vaak bij mij op de tafel. Hij komt al drie jaar
bij mij en er is een vertrouwensband. Ook allerlei andere sporters behandel ik. Door middel van
massage herstelt een sporter sneller en dus kan
hij zijn programma optimaal uitvoeren.”

A-status

Een groot aantal wedstrijdlopers vertrouwt eveneens op de kwaliteiten van de man die zelf ook
ooit een begenadigd loper was. “Die zie ik elke
week. Soms vooraf, als het lichaam nog niet helemaal goed voelt en er een loop aankomt in het
weekend. Ik heb een keer Gregory Sedoc behandeld tijdens de Gouden Spike [een atletiekwedstrijd in het nationale baancircuit, red.]. Een
halfuur voor de finale. Zijn hamstring stond onder
spanning. Ik heb hem toen kunnen helpen. Het
mooie daarvan was de wisselwerking tussen de
loper en de sportmasseur. Op basis van wat hij
zegt en wat ik doe, komt er een goede behandeling tot stand.”

“Alles staat of valt
met vertrouwen. Ook
in het behandelen”
nummer 1 - maart 2017
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Een sportmasseur is geen fysiotherapeut. Maar
in het geval van de sportzorgmasseur, zoals Stan
is, zijn er wel raakvlakken. Stan is aangesloten
bij het olympisch netwerk Zuid-Holland en als
sportzorgmasseur is hij onderdeel van de zogenaamde ‘sportzorgketen’. “Ik ben gecertificeerd
bij het SCAS. Als je de classificatie ‘sportzorgmasseur’ hebt, vergoeden sommige verzekeraars de
consulten. Atleten met een A-status bij NOC*NSF
kunnen zich bij mij laten behandelen. Ik mag heel
veel dingen behandelen, met name op het gebied
van blessurepreventie”, zegt Stan. “Als ik zie dat
ik met mijn behandeling niet verder kom, ben ik zo
eerlijk om iemand door te sturen naar de fysiotherapeut. Omgekeerd sturen de fysiotherapeuten
hier in het pand ook vaak mensen naar mij door,
of een chiropractor doet dat. We hebben hier veel
onderling overleg. Soms zegt een fysiotherapeut:
‘Eerst losmaken door middel van massage, dan
mobiliseren.’ Als er mensen bij mij komen met rugof bekkenklachten, laat ik ze vaak eerst door de
fysiotherapeut bekijken.”

“Mensen worden
weerbaarder als ze in
de winter trainen”
Een van die behandelingen die Stan als sportzorgmasseur kan toepassen, is het kijken waar
de looptechniek verbeterd kan worden. Het is
natuurlijk ideaal dat hij ook looptrainer is. “Ik kan
specifieke oefeningen geven om iemand fysiek
sterker te maken. Wat ik doe, is een combinatie
van training, begeleiding en massage.”

Masseren

Grappig genoeg is Stan niet ‘altijd’ al bezig
geweest in de sportbegeleiding. “Ik kom uit de
financiële wereld. Op een bepaald moment vond
er een reorganisatie plaats waar ik werkte. Ik was
al fanatiek aan het lopen, had mijn looptrainersdiploma en besloot me toen tussentijds te gaan
bijscholen. Daartoe ben ik ‘getriggerd’ door mijn
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voormalige sportmasseuse Petra Langereis. Ik
wilde in mijn volgende carrière zo breed mogelijk
inzetbaar zijn.”
Veel van zijn klanten zijn actief in het hardlopen,
vaak ook op de langere afstanden zoals de halve
en hele marathon. Klink speelt een belangrijke
rol in het herstel na een dergelijke inspanning, al
is dat niet altijd op een manier die de lopers voor
ogen hadden. “Ik ben er een voorstander van om
na een marathon één tot twee weken helemaal
niet te lopen. Ga lekker fietsen of zwemmen in
de tussentijd. Maar het sociale aspect speelt een
rol. Mensen gaan naar de club, ook om te praten
over de wedstrijd die ze net hebben gelopen.
Toch is het beter van niet. Eén tot twee dagen na
de wedstrijd is een goed moment om je te laten
masseren. En daarna één keer per week. Tijdens
bijvoorbeeld de Leiden Marathon kun je je meteen
na afloop laten masseren. Dat is meer een service aan het publiek dan dat het echt helpt. Net
na afloop is iedereen helemaal hyper. Het lichaam
is dan eigenlijk nog niet voldoende tot rust gekomen.”
Ook in de voorbereiding op een grote loop moeten
de sporters goed naar hun lichaam luisteren, zegt
Stan. “Je moet ‘schoon’ aan een marathon beginnen. Sluimerende klachten moeten weg zijn voor
je aan zo’n loop of zelfs maar aan de training
ervoor begint. Soms starten mensen een schema
terwijl ze een flinke blessure hebben. Zelfs de
fysiotherapeut of de sportmasseur kan dat probleem niet in één keer oplossen.”

Reset

Hij ziet het als zijn opdracht om de mensen die zich
tot hem wenden, te laten slagen in hun missie. “Er
waren mensen bij me die al overal waren geweest,
tot aan de haptonoom aan toe. Niets werkte,
toch heb ik ze aan het lopen gekregen. Eén keer
heb ik gehad dat een persoon de finish niet heeft
gehaald. Dan heb ik gefaald. Gelukkig heb ik de
meesten overeind weten te houden. Ik ben ooit
wel eens gebeld terwijl ik als sportverzorger bij
een voetbalwedstrijd was: ik heb de finish gehaald
van de marathon van Berlijn, hoorde ik aan de
andere kant. Dat was een heerlijk gevoel.”

“Op het moment is
hardlopen een hype”
De meest voorkomende klachten
bij langeafstandlopers
De grote loopwedstrijden komen er weer aan.
Dat betekent een heleboel werk voor Stan. “Het
lichaam moet er klaar voor zijn, er moet eigenlijk een soort ‘reset’ hebben plaatsgevonden. De
momenten waarop je traint, zijn belangrijk. Ik heb
altijd veel respect voor de lopers van de marathon
van Rotterdam. Die trainen altijd tijdens koude
periodes en in slecht weer. Mensen worden weerbaarder als ze in de winter trainen.”
Wie hem hoort praten over zijn specialismen, weet
dat hij met zijn hart met zijn vak bezig is. Dat is
onontbeerlijk volgens Stan. “Alles staat of valt met
vertrouwen. Ook in het behandelen. Men weet mij
te vinden. Topsporters hebben altijd zoiets van:
aan mijn lijf geen polonaise. Je kunt dan ook geen
huis-, tuin- en keukenmassage bieden. Vaak krijg ik
hier mensen die al op verschillende manieren zijn
behandeld, zonder resultaat. Meestal krijg ik ze
aan de praat en dat is een mooi gevoel. Een van de
fysiotherapeuten hier in het pand is zelf triatleet.
Die zegt altijd grappend: ‘Aan mijn lijf geen fysiotherapeut.’ En dan komt hij bij mij op de massagetafel liggen.”

Een masseur kan met een hoeveelheid aan
te behandelen klachten te maken krijgen.
Sportzorgmasseur Stan Klink constateert bij
langeafstandslopers drie of vier voorname
probleemgebieden. “De kuitspieren worden belast
met wel drie keer het lichaamsgewicht. Vaak
staat er een hoge spanning op de hamstrings.
Vooral bij beginnende lopers zie je klachten aan de
achillespezen en shin splints, overbelasting van de
spieren in het scheenbeen.”
Meestal neemt Stan ook de rug mee bij de
laatste massage voor een loop, voor volledige
ontspanning. “Bij ervaren lopers zijn de belasting
en de belastbaarheid meer in evenwicht. Maar
iedereen heeft zwakke punten. Eigenlijk balanceren
we allemaal op het slappe koord wat dat betreft.
Zelf liep ik vroeger vooral de 800 en 1500 meter.
Je kuiten en hamstrings krijgen dan zulke klappen.
Vroeger trainde iedereen te veel op spikes. Dat voelt
wel lekker als je loopt, maar het heeft een enorme
impact op de spieren en gewrichten.”
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“Als ik niet gepassioneerd
of met zelfvertrouwen
mijn werk doe, voelt
de klant dat”
38

Hoe start je een praktijk?

Javier Sarmiento:

“Met zelfvertrouwen,
passie en een beetje
geluk”
DOOR MARK VAN DER HEIJDEN BEELD FRANK UBACHS

Drie jaar geleden rondde Javier Sarmiento zijn opleiding tot sportmasseur af
bij Medi Sport in Born. Nu ontvangt hij op een dag – naast zijn fulltime baan
als IT’er bij Trevianum Scholengroep in Sittard – regelmatig klanten in zijn
eigen praktijk en is hij de vaste masseur van de Amerikaanse veldritploeg.
De sleutel tot succes? Zijn ervaring als ziekenverzorgende en sporter,
doorzettingsvermogen en vooral passie.
Het is onmogelijk dat zijn passie voor
het helpen van mensen je ontgaat wanneer je met Javier Sarmiento spreekt.
De geboren Spanjaard – hij verhuisde
begin jaren negentig naar Nederland
vanwege, hoe kan het ook anders, de
liefde – komt er in ons gesprek verschillende keren op terug. “Als ik niet
gepassioneerd of met zelfvertrouwen
mijn werk doe, voelt de klant dat. De
klant voelt dat ik liefde heb voor mijn
werk.” Of later: “Toen ik in Nederland
kwam, heb ik vijf jaar gewerkt als ziekenverzorger. Daarna ben ik richting IT

gegaan. Daar miste ik de verzorging van
mensen, het contact, de mogelijkheid
om iemand beter te maken.”
Hij koos voor het vak van sportmasseur
omdat dit goed aansluit bij zijn hobby:
fietsen. “Ik vind het heerlijk om buiten
te zijn”, zegt Javier. “Ik hou van uitdagingen. Ik doe aan elke toertocht hier in de
buurt mee. Niet alleen om uit te fietsen, maar ook om hem in een bepaalde
tijd uit te fietsen. Omdat ik zoveel fiets,
weet ik precies wat een masseur betekent voor een sporter.”

De eerste stappen

Nadat hij de keuze voor sportmasseur had gemaakt, zette hij heel weloverwogen de volgende stappen: een
praktijk starten, een naam kiezen, zorgen voor een website, enzovoort. “Ik
heb onderzoek gedaan naar hoe je een
praktijk inricht en kwam uit bij Wil Capel
wereldinterieurs. Vervolgens heb ik
gekozen voor een naam die bij mij past.
Vanwege mijn geboorteplaats Las Palmas op Gran Canaria viel de keuze op
Palmas Massage. Palmas betekent ook
handpalmen en palmbomen. Een neef
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NEDERLANDSE BEWERKING DOOR HANS TOL EN ROBERT-JAN DE VOS

Deze uitgave:
• bevat ruim 1.400 pagina’s en behandelt de
basisprincipes van de biomechanica, de diagnose en de
behandeling, musculoskeletale blessures per regio en
medische problemen;
• is handzaam en prettig in gebruik. De hoofdstukken
volgen de anatomie van de klacht in plaats van de
diagnostische categorieën. Dit resulteert in een zeer
toegankelijke tekst voor de sportarts, de sporttrainer,
de fysiotherapeut, de masseur of de huisarts die met
sporters werkt;
• behandelt de praktische problemen van de
sportgeneeskunde die in andere uitgaven vaak
ontbreken, zoals het omgaan met sportteams, de
sportmedische zorg bij sportevenementen en het werken
met topsporters. Daarnaast komen de praktische
aspecten van de sportgeneeskunde ruimschoots
aan bod: de zorg voor het sportteam en de problemen
die een sportarts op reis met een sportteam kan
tegenkomen.

’S WERELDS
TOONAANGEVENDE TITEL
IN DE GENEESKUNDE
MET BETREKKING TOT
SPORT EN BEWEGEN NU
IN HET NEDERLANDS
BESCHIKBAAR!

De Engelstalige uitgave heeft zich bewezen en neemt
ondertussen een prominente plaats in bij (para)medici
die betrokken zijn bij de zorg voor iedereen die aan
lichaamsbeweging doet.
Deze editie van Clinical Sports Medicine biedt een
gezaghebbend fundament voor Nederlandse en
Vlaamse clinici en studenten en is dan ook onmisbaar
voor iedereen die werkzaam is op het gebied van
sportgeneeskunde en beweging.

heeft het logo gemaakt en zo is het balletje gaan rollen.”
Daarna volgde het voor Javier moeilijkste deel van het starten; de formaliteiten. “Ik moest overal aan denken:
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een aansprakelijkheidsverzekering en een zakelijke bankrekening. Als
laatste ben ik op zoek gegaan naar een
administratief programma. Ik koos voor
EasyAdmin. Dit is een programma op
basis van Excel en biedt een overzicht
van mijn klantenbestand, btw, inkomsten en uitgaven; zowel per maand,
kwartaal als per jaar.”

Mond-tot-mondreclame

Het echte werk begon toen pas. Javier
had het geluk dat zijn werkgever Trevianum Scholengroep graag meewerkte.
“Ik ben naar de directie gegaan en heb
gezegd: ‘Ik ben gediplomeerd masseur,
wat kan ik voor de school betekenen?’
De school heeft een ruimte vrijgemaakt om te masseren. Mijn collega’s
waren mijn eerste klanten. Dat was
een mooi begin.”
Hij zette een website in elkaar en
maakte een Facebookpagina aan.
“Daar plaats ik regelmatig informatie over wat ik doe, mijn klanten en
andere activiteiten. In het begin
plaatsten klanten referenties en zo is
het langzaam gaan lopen. Het is een
kosteloze manier om mijn netwerk te
vergroten.”
Het meeste is hij geholpen doordat hij
zo vaak in Limburg op de fiets te vinden is en dus veel fanatieke fietsers
in de omgeving kent. Niet in het minst
zijn fietsmaatjes Maud Golsteyn en
Lars van de Eerden. Golsteyn is meervoudig Nederlands kampioen triatlon,
haar partner Van de Eerden is sportpsycholoog en onder meer verbonden
aan NOC*NSF en Topsport Limburg.
Hun contacten hebben hem snel verder geholpen. “Ik fiets al een aantal
jaren in het Heuvelland. Op een gegeven moment bouw je een bepaalde

naam op. Nu komen de mensen automatisch naar mij toe.”
Al zijn klanten komen via-via. “Vooral
om te beginnen is mond-tot-mondreclame de belangrijkste reclame die je
kunt hebben. Zo heb ik enkele mensen
met rugklachten goed kunnen helpen.
Daarna zag ik dat ik meer klanten met
deze klachten kreeg.”

Amerikaanse profs

Via-via kwamen ook de Amerikaanse
veldrijders bij hem terecht. Zij verblijven elk winterseizoen op korte afstand
van zijn huis. Hun mecanicien verwees
ze naar Javier. “Ik weet wat de jongens
nodig hebben en weet precies wat ze
voelen. Twee weken geleden had een
van hen last van de hamstrings. Ik weet
hoe de spieren lopen én weet dat hij
als veldrijder veel met zijn rugspieren
moet werken. Dus als hij last heeft van
de hamstrings, komt dat meestal vanuit
de rug. Die kennis maakt de combinatie
van ziekenverzorgende, fietser en masseur succesvol.”
Javier werkt zonder contract, maar elke
keer als de veldrijders een masseur
nodig hebben, weten ze hem te vinden. Zeker de kersverse Amerikaans
kampioen Stephen Hyde belt hem vaak.
“Soms een keer per week, soms twee
keer. Afhankelijk van wedstrijden en
of hij een pijntje heeft. Een dag voordat hij naar het Amerikaans kampioenschap vertrok, belde hij mij om half elf
’s avonds. Dan sta ik direct klaar om
te helpen. En als ik eenmaal daar ben,
kloppen de anderen ook op de deur.”
Topsporters vragen een net wat
andere behandeling dan andere mensen. “Professionals willen een paar
dagen voor de wedstrijd een ontspanningsmassage hebben en twee dagen
na de wedstrijd moet je de spieren los
maken. Ze willen voorkomen dat er
een probleem ontstaat, niet-professionele sporters komen als ze een probleem hebben. En dan zijn ze eigenlijk
al te laat.”

Javier Sarmiento: “Omdat ik zoveel fiets, weet ik precies wat een masseur betekent voor een sporter.”

Zelfvertrouwen
en passie

Zijn werk voor de Amerikaanse veldrijders heeft zijn naam nog meer gevestigd, zegt Javier. “Ik ben heel blij dat
zij mijn werk goed vinden. Ik ben pas
begonnen, het is fijn dat zij mij vertrouwen. Nu krijg ik een naam.” En niet
alleen in de regio Sittard. “Afgelopen
week is iemand uit Venlo gekomen,
daarvoor twee dames uit Rotterdam.”
Het is belangrijk om te blijven investeren in jezelf, zegt Javier. Dat heeft hij
ook als tip voor andere masseurs. Javier
heeft cursussen kinesiotaping gevolgd
en is nu bezig met voetreflextherapie.
Zijn praktijk heeft hij al verrijkt met een
elektrische tafel, een massagestoel
volgt binnenkort. “Ik probeer klanten
beter te helpen en wil beter voorbereid
zijn op toekomstige klanten.”
Hij is supertevreden met wat hij heeft
bereikt. “Door zelfvertrouwen en passie. En ook een beetje geluk. Succes is
geen toeval, succes is maakbaar. Ik ben
een doorzetter. Als ik iets voor ogen
heb, doe ik er alles voor om dat te bereiken. Ik heb veel plezier in mijn werk en
ben gepassioneerd in mijn vak. Ik ben
met niets begonnen en heb nu veel
klanten en Amerikaanse profs in handen. Wat wil je nog meer?”
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Nieuw licentiebeleid sluit aan bij interesses en ontwikkeling masseurs

“Bijscholing
is vanzelfsprekend, je kijkt
toch om je heen”
DOOR JOYCE SMITS

Het verplicht volgen van bepaalde bijeenkomsten om als
sportmasseur in aanmerking te komen voor een nieuwe licentie,
is verleden tijd. Met een nieuw licentiebeleid wil het NGS meer
inspelen op en aansluiten bij de eigen ontwikkeling van masseurs.
Zij kunnen alle bij- en nascholingen volgen zolang de nascholing
door het NGS geaccrediteerd is.
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Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 januari 2017.
Voor die tijd was het zo dat masseurs voor vijf jaar
een nieuwe licentie konden krijgen door het tijdig volgen van de zogenaamde IOS-avonden. “Die
werden soms toch een beetje gezien als een verplicht nummer”, aldus beleidsmedewerker Nelly
Voogt van het NGS. Voogt hield zich voor het NGS
bezig met het nieuwe licentiebeleid.

Vrijheid van scholing

“Wij zijn er om de kwaliteit van sport- en wellnessmasseurs te bewaken. Dat begint natuurlijk
met een diploma en licentie. Om naar buiten toe
te laten zien dat de kwaliteit gewaarborgd blijft
en de masseurs up-to-date zijn, kunnen ze na
vijf jaar hun licentie verlengen door aan verschillende voorwaarden te voldoen. Wij zagen dat de
groep masseurs heel divers is; je vindt masseurs

“Wij zijn er om de
kwaliteit van sporten wellnessmasseurs
te bewaken”
in allerlei richtingen. Vanuit het NGS willen we
met de nascholing aansluiten op de ontwikkeling
waarin een masseur zich bevindt, dus vrijheid van
scholing.” Die ruimte was er voorheen niet, zegt
Nelly. “Omdat het zo’n diverse groep is, zijn er ook
verschillende nascholingsbehoeften. Als de nascholing bij jou aansluit, heb je er veel meer aan
en is het ook leuker om te doen. Die vrijheid van
keuze is nodig. Bij de wellnessmasseurs waren er
geen voorwaarden voor een licentie. Zij kregen
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Wat is er veranderd in
het licentiebeleid?
Het nieuwe licentiebeleid van het NGS is per
1 januari 2017 ingegaan. In het vorige licentiebeleid
hadden sportmasseurs, in tegenstelling tot
wellnessmasseurs, ook al te maken met
nascholingen. Door het volgen van de verplichte
zogenaamde IOS-avonden konden zij hun licentie na
vijf jaar voor eenzelfde termijn verlengen.
Sinds 1 januari zijn de verplichte avonden eraf. Om in
aanmerking te komen voor een licentieverlenging,
moeten masseurs dertig studiepunten behalen.
Deze studiepunten zijn te behalen door het volgen
van door het NGS geaccrediteerde nascholingen.
Afdelingen van het NGS, maar ook andere
scholingsaanbieders (zoals opleidingsinstituten)
kunnen deze nascholingen organiseren en daarvoor
bij het NGS accreditatie aanvragen. Studiepunten
dienen behaald te zijn vanuit praktische
vaardigheden (vijftien studiepunten) en bij- en
nascholing passend bij het kwalificatieprofiel van de
masseur (vijftien punten). Praktische vaardigheden
kunnen bijvoorbeeld zijn: deelname binnen een
massageteam of het actief zijn binnen een (sport-)
vereniging.
Wellnessmasseurs hoefden tot 1 januari geen
nascholingen te volgen om hun licentie te verlengen.
Zij kregen na vijf jaar een zogenaamde ‘lege licentie’.
Per 1 januari 2017 gelden, wat betreft nascholing,
voor wellnessmasseurs dezelfde eisen als voor de
sportmasseur.
Voor sportzorgmasseurs verandert er niets. De
sportzorgmasseur maakt onderdeel uit van de
zorgketen. Vanwege het werk in de keten heeft
het NGS in 2014 gekozen voor een onafhankelijke
kwaliteitsborging van de sportzorgmasseur en
deze neergelegd bij de Stichting Certificering
Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Om
hun SCAS-certificering te verlengen, moeten
sportzorgmasseurs elke vijf jaar vijftig studiepunten
halen middels het volgen van nascholingen.
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een zogenaamde lege licentie en daar wilden we
ook iets mee.”
Het NGS vraagt sinds 1 januari van sport- en wellnessmasseurs in vijf jaar tijd dertig studiepunten
te halen, vijftien op het gebied van bij- en nascholing en vijftien op het gebied van praktijkvaardigheden. “We wilden de eis niet te hoog leggen. Eén
uur is één punt. Omgerekend betekent dat per jaar
drie uur nascholing en drie uur praktijk. Dat hoeft
natuurlijk niet, want je zou ook alles in één jaar
kunnen doen, maar het is om een idee te geven.
Wat de reacties zijn? Dat vind ik heel lastig. Het is
natuurlijk erg selectief wat ik hier op het bureau
hoor, maar de masseurs die ik erover spreek, vinden het nieuwe systeem prettig.”

Accreditatie aanvragen

Het NGS heeft een overgangsregeling ingesteld.
Nelly: “Er zijn veel sportmasseurs die op 1 januari 2017 een geldige licentie hadden. Nu hebben
we tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd.
Daarom hebben we gezegd dat elke IOS-avond die
wordt gevolgd in de huidige licentieperiode, goed
is voor tien punten. Als jouw licentie bijvoorbeeld
aan het eind van dit jaar afloopt en je hebt nog
weinig gedaan, heb je nu de kans om die op een
andere manier in te vullen. Ik heb een paar mensen
gesproken die dat heel prettig vinden. De sportmasseurs die ik spreek zijn bovendien heel gretig
om zich na te scholen.”

“Het aanbieden van
nascholingscursussen
is natuurlijk ook heel
interessant voor een
opleidingsinstituut”

Aanbieders (afdelingen, opleidingsinstituten en
overige aanbieders) die denken een goede scholing te hebben ontwikkeld, kunnen hiervoor een
accreditatie aanvragen bij het NGS. In de agenda
op de vernieuwde website van het NGS zullen alleen nog geaccrediteerde nascholingsmogelijkheden staan. “Die lijst moet gaan groeien. Dat zal
even tijd nodig hebben, maar ik heb al interessante aanvragen binnen zien komen. Ik verwacht
geen problemen qua aanbod. Het aanbieden van
nascholingscursussen is natuurlijk ook heel interessant voor een opleidingsinstituut. Ook de
nascholingen voor de wellnessmasseurs zullen
moeten gaan lopen. De accreditatiecommissie
kijkt of de aangeboden scholing past binnen het
profiel van masseur en of het relevant is voor het
vak sport- en/of wellnessmasseur.”

Kwaliteit waarborgen

Nelly is ervan overtuigd dat het nieuwe licentiebeleid een verbetering is. “De insteek van nascholing moet zijn vanuit de inhoud. Als je ergens erg
actief in bent en je neemt jezelf serieus, ga je vanzelf om je heen kijken voor extra scholing. Dat is
niet iets wat opgelegd wordt door het NGS, dat zit

in jezelf. Het is een vanzelfsprekendheid; je blijft
nieuwsgierig. Dit nieuwe beleid wordt technisch
gezien opgelegd van bovenaf, maar het is voor de
masseurs juist een mogelijkheid om bij te scholen
in een richting waarin ze toch al heel erg geïnteresseerd zijn.”
Licenties zijn er om de kwaliteit vanuit het NGS te
waarborgen. Volgens Nelly wordt er in de praktijk
echter nog niet veel gevraagd of de masseur een
geldige licentie heeft. “Voordat we zover zijn dat
een cliënt of sporter zich afvraagt of een masseur
ook daadwerkelijk in ‘het register’ staat, zijn we
wel een paar jaar verder. We hebben nog een lange weg te gaan, maar met dit herziene beleid zetten we weer een stap in de goede richting.”
Er ging enige discussie aan de beleidswijziging
vooraf, omdat het licentiebeleid in de afgelopen
tien tot vijftien jaar al vaker is veranderd, zo zegt
Nelly. “Nu het vanaf 1 januari in werking is getreden, gaat het beleid in de praktijk lopen. Ik denk
dat we nu een beleid hebben waar we mee voor
de dag kunnen komen en wat haalbaar is voor veel
masseurs. Hier ligt een heel mooie basis voor alle
partijen.”

“Wellnessmasseurs bezig met inhaalslag”
“Jaren hoefden wellnessmasseurs
zich niet na te scholen. Nu zijn we
bezig met een inhaalslag. Dat vind
ik heel goed”, zegt Marijke Voogd,
wellness- en sportmasseur en tevens
docent bij het WellnessInstituut.
“Zo zorgen we ervoor dat ons vak
serieus wordt genomen. Ik ben van
origine sportmasseur en daarvoor was

nascholing al wel verplicht. Voorheen
waren dat verplichte avonden waar
je naartoe moest. Die waren vaak ver
weg en lang niet altijd spraken de
onderwerpen mij aan. Nu mag je zelf
kiezen, als sportmasseur, maar ook als
wellnessmasseur. Dat zorgt ervoor
dat je je op een bepaald vlak kunt
verdiepen en specialiseren. Zo hou je

het prikkelend voor jezelf.”
Regelmatig komen er nieuwe
cursussen of massagetechnieken
uit het buitenland. Marijke: “Sinds de
Olympische Spelen van Rio de Janeiro
is cupping bijvoorbeeld heel hot. Dat
zou je als bijscholing kunnen doen. Met
bepaalde bijscholingen kun je je als
masseur onderscheiden.”
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Voorzitter NGS Hans Lotgerink neemt afscheid

“Er moesten
een paar
heilige huisjes
omver worden
geschopt”
DOOR JORIS ZANDBERGEN BEELD SHUTTERSTOCK

Met pijn in het hart stapt hij terug. Hans Lotgerink (56)
legt na vier jaar zijn voorzitterschap van het NGS neer,
Maar niet zonder terug te blikken en vooruit te kijken
met een goed gevoel.
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Hans Lotgerink: “Verbindingen maken is heel belangrijk in dit soort organisaties, en ik geloof dat ik daar binnen het NGS in ben geslaagd.”

Lotgerink trad in december 2012 aan
als bestuursvoorzitter van het NGS, na
al enkele maanden betrokken te zijn
geweest bij het bestuur van de organisatie. De uit Twente afkomstige interim-manager wilde vooral mensen en
organisaties bij elkaar brengen.

Wat waren je bevindingen toen je begon?

“Ik kom uit de ziekenhuiswereld, en ken
veel zorgprogramma’s. Wat mij vooral opviel was hoe de diverse sportzorgbonden eigenlijk alleen stonden. Er was
weinig verbinding tussen de partijen.
Het was zaak om het NSG uit zijn isolement te halen, en ook binnen de organisatie meer te verbinden. We zaten op
Papendal met het bureau, en om goed
samen te kunnen werken, moesten we

“Wat mij vooral opviel was hoe
de diverse sportzorgbonden
eigenlijk alleen stonden”
allemaal bij elkaar zitten. De nieuwbouw voor Sportzorg Nederland kwam
in Bilthoven, en ik heb mede geholpen
om de stap daarnaartoe te maken. Daar
kijk ik met een goed gevoel op terug. Je
ziet dat er nu een sportzorgketen bestaat, en dat is belangrijk. De diverse
bonden hebben veel raakvlakken.”
“Intern zag ik een vereniging waar men
al jaren zat, en ook een bestuur dat
veelal op uitvoerend vlak actief was en
weinig tijd had om beleid te ontwikkelen. Ik heb geprobeerd om te verjongen

en andere kennis binnen het bestuur
te brengen. De afdelingen waren eilanden met hun eigen privileges. Het liep
gewoon niet, we waren een kwetsbaar
bureau. Ik heb verbindingen gemaakt,
en ik hoor ook terug dat ik daarin geslaagd ben. Dan moet je wel eerst tegen een paar heilige huisjes schoppen,
maar goed. Deskundigheidsbevordering en meer menskracht waren nodig. Opeens waren er vijftien man op
kantoor en was het personeel vaak inwisselbaar. Het werd steeds meer een
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team. De medewerkers zijn daar tevreden en blij mee. Het bureau is groter en
makkelijker bereikbaar geworden en
de afdelingen communiceren goed met
het bestuur.”

Wat zijn de huidige
uitdagingen?

“Een belangrijke uitdaging is het verjongen van het ledenbestand. Een flink
aantal leden is de 55 jaar al gepasseerd.
We moeten aansprekend blijven voor
de jongere leden, of toekomstige leden.
Dan is het belangrijk dat het ook financieel aantrekkelijk blijft om het beroep
van wellness- of sportmasseur te beoefenen. Vaak werd het nog gedaan
als baantje erbij. We moeten aantrekkelijk worden en blijven voor nieuwe leden, en onszelf de vraag blijven stellen
waarmee het NGS kan helpen of wat
we voor elkaar kunnen betekenen. Op
het moment staat de wellnessmassage
in de aandacht.”

Hoe staat het met de
kwaliteit?

“Ik denk dat we goede mensen afleveren. Sportzorgmassage is al opgenomen in de polissen van sommige
verzekeraars, als de sportzorgmasseur
is gecertificeerd door het SCAS. Maar
nog niet alle kwaliteit wordt getoetst.
Nog meer moet de kwaliteit worden
geborgd. Ook de opleiders moeten
we blijven toetsen. Aansluiting bij de
sportzorgketen is denk ik cruciaal. We
blijven energie steken in gesprekken
met andere partners in de keten. Opnieuw is dus die verbinding belangrijk.
We moeten in Nederland te boek staan
als zeer betrouwbaar. Als je een sportmasseur, sportzorgmasseur of wellnessmasseur zoekt, moet je bij het NGS
zijn; dat moeten we uitstralen. Ik ben
een voorstander van transparantie. Op

“Ik heb geprobeerd om te
verjongen en andere kennis
binnen het bestuur te brengen”
de website moet je kunnen zien welke
opleidingen er zijn en bijvoorbeeld wat
het slagingspercentage is. Dat daagt
iedereen uit. Laten we zorgen dat iedereen zich wil aansluiten bij het NGS
omdat we aantoonbare kwaliteit leveren. Het NGS moet dus blijven werken aan kwaliteit van zijn mensen en
zijn opleidingen. De klant heeft immers
recht op een goede kwaliteit van de
masseurs.”

Heb je bereikt wat je
wilde bereiken?

“Eigenlijk zou ik nog minimaal twee jaar
blijven, maar omstandigheden in mijn
privésituatie laten dat niet toe. Het afscheid komt eerder dan gepland en dat
is jammer. Maar ik zit in de eindfase van
vier mooie jaren. Ik ben erin geslaagd
om het hoofdbestuur compact te maken en de vergaderingen ook. We vergaderen nu maximaal 2,5 uur, en dat
is een verbetering. De verbinding met
Arko Sports Media, een gerenommeerde partij, is mooi. We kunnen communiceren op doelgroepniveau en voor meer
sponsoring zorgen. Ik heb daar hoge
verwachtingen van. Een van de thema’s
van mijn beleid is het ondersteunen
van de grotere evenementen geweest.
De Vierdaagse van Nijmegen is daar
een mooi voorbeeld van. Daarbij ondersteunt het NGS nu de verzorging.”
“Uiteraard heb ik nog niet alles kunnen realiseren. Soms lag dat aan de
tijdgeest, soms aan de beschikbare
menskracht. Wel is er volgens mij veel

gebeurd. Soms hebben we tegenslagen gehad. Het vertrek van bestaande
leden bijvoorbeeld, dat is altijd jammer.
Maar er zijn veel verbindingen tot stand
gekomen. De verhuizing naar het gebouw in Bilthoven om fysiek onderdeel
te worden van Sportzorg Nederland is
een goede keus geweest. Ik hoop wel
dat de sportzorgketen nog intensiever
gaat samenwerken met NOC*NSF. We
zouden een goede bijdrage kunnen leveren aan het winnen van de sporters.”
“Ik heb geprobeerd goed te luisteren
naar de achterban, en laagdrempelig en
‘low profile’ te zijn. Verbindingen maken is heel belangrijk in dit soort organisaties, en ik geloof dat ik daar binnen
het NGS in ben geslaagd. Hopelijk blijft
deze organisatie zich ontwikkelen. Anja
Bruinsma kan daar als interim-directeur
veel in betekenen, zij heeft veel kennis
van de sportzorgketen.”
“Het is lastig om nu al te vertrekken,
maar ik moet afscheid nemen. Niet omdat ik al klaar ben of weg wil, laat dat
duidelijk zijn. Anders had ik echter mijn
naasten tekortgedaan. Men heeft mij
gevraagd of ze mij nog mogen gebruiken als adviseur of klankbord, en dat
mag natuurlijk. Ik dank de mensen met
wie ik heb samengewerkt voor het vertrouwen. We hebben het met elkaar en
voor elkaar gedaan. Ik wil iedereen bedanken voor het feit dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven om vier jaar
hun voorzitter te zijn, en voor de mooie
tijd die het is geweest. Ik wens ze heel
veel succes in de toekomst.”
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column

Martijn
Kromkamp
Martijn Kromkamp (36) loopt al zijn
hele leven in de schaatswereld rond.
Eerst als aandachtig toeschouwer bij
de wedstrijden van zijn vader Jan Eise,
later als marathonschaatser zelf en
tegenwoordig als fysieke trainer. Martijn
kan simpelweg niet zonder sport.
Zeventien jaar streed hij mee met de
besten van Nederland op de skeelers en
de schaatsen. Als vijftienjarige debuteerde
hij in het landelijke peloton op de wieltjes
en nam het op tegen grote mannen als
Erik Hulzebosch, René Ruitenberg en
zijn eigen vader. Later werd hij bij de
marathontak van TVM teamgenoot van
Elfstedenwinnaar Henk Angenent. Zelf
won Martijn verschillende nationale
wedstrijden in de topdivisie, zowel op
kunst- als natuurijs. Ook stond hij op het
podium bij nationale kampioenschappen.
Tijdens zijn schaatscarrière volgde Martijn
het CIOS in Heerenveen, richting fitness
& health. Daar haalde hij als keuzevak zijn
sportmassagediploma. Tegenwoordig is hij
personal en fysiek trainer. Hij werkt voor
verschillende fitnessbedrijven in NoordNederland.
Elk nummer zal Martijn zijn licht laten
schijnen op de rol van de masseur in de
(sport)wereld.
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Jaap
Ik was een klein mannetje van een jaar of acht toen ik voor
het eerst met mijn vader meeging naar diens vaste sportmasseur Jaap, in Wolvega. Toen we de smalle steile trap opliepen rook ik een geur die ik tot op de dag van vandaag
associeer met deze man. Enkele minuten later zou ik erachter komen dat die geur uit de bekende, witte fles met blauwe
dop afkomstig was. In de massageruimte (een opgeofferde slaapkamer) stond een smalle massagetafel, een boekenkast waarin handdoeken, flessen met olie en een aantal
boeken stonden die betrekking hadden op sportmassage en
er was een wastafel. Verder hingen er aan de muur enkele
posters en foto’s van regionale topsporters die bij Jaap hun
lijf lieten verzorgen.
Het was een bescheiden kamertje, maar toch maakte het
een behoorlijke indruk op mij. Mijn vader was op dat moment
heer en meester op skeelers en deed ook in de winter bij het
marathonschaatsen met de allerbesten mee. Ik weet nog dat
Jaap eens zei: “Je vader is al goed, maar morgen is hij nog beter.” Dat mijn vader en andere van mijn schaats- en skeelerhelden hier kwamen (Jaap werd later ook de vaste masseur

van Henk Angenent) om hun benen te laten opknappen na
de zware inspanningen op wieltjes en op het ijs, zei mij genoeg. Ik zou hier later ook liggen, zeker weten.
In de jaren daarna ging ik vaak mee als pa zijn benen en rug
liet opknappen. De geur van de Chemodol werkte verslavend
en ik kon uren blijven kijken naar de vingers van Jaap die over
de soepele spieren van mijn vaders benen gleden. Rond mijn
vijftiende lag ik voor het eerst zelf op die massagetafel. Het
duurde niet lang voor ik erachter kwam dat het helemaal niet
zo’n pretje was om daar te liggen. Sterker nog, het deed akelig pijn. Ik had het idee dat Jaap mijn iele quadriceps tussen
zijn vingers uitwrong en alles wat ik er aan training had ingestopt weer uit kneep. Hoe kon mijn vader daar zo ontspannen liggen en zelfs in slaap vallen? Ik begreep er niets van.
Toen ik een aantal keren was geweest werd de pijn draaglijker en kreeg ik steeds meer het idee dat het hielp om mijn
benen weer fris te krijgen na zware inspanningen. Enkele jaren later, op het CIOS, kreeg ik de kans om zelf alles te leren
over dit vak. Ron Westra uit Heerenveen was mijn docent en
de manier waarop hij zijn kennis deelde vond ik inspirerend.
Hij leek ook werkelijk alles te weten.
Ik volgde het vak niet omdat ik zelf zo graag masseur wilde
worden, maar wel om beter te begrijpen waarom een masseur doet wat hij doet. Zo investeerde ik tijdens mijn sportcarrière niet alleen in het opdoen van kennis op het gebied
van verzorging, maar ook op het gebied van training, voeding
en materiaal. Ik was en ben er nog altijd van overtuigd dat
het in de sport beter is om te begrijpen waarom je iets doet.
Voor de masseur is het overigens niet altijd even prettig om
een topsporter, die vaak van zichzelf toch al stronteigenwijs
is, te behandelen die ook nog eens veel van het vak af weet.
Ja, ik ben mij ervan bewust dat ik af en toe een vreselijk lastige klant was. Vanaf nu ga ik via deze column mijn ervaringen
op en rond de massagebank uit achttien jaar topsport met
jullie delen.

Ik volgde het vak
niet omdat ik zelf zo
graag masseur wilde
worden, maar wel
om beter te begrijpen
waarom een masseur
doet wat hij doet
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Eerste
verkiezing
masseur van
het jaar
BEELD SHUTTERSTOCK

Voor het eerst zal het NGS dit jaar prijzen uitreiken voor de masseurs
van het jaar. Tijdens de NGS Kennisdag op 23 september zullen de
wellnessmasseur, sportmasseur en sportzorgmasseur van het jaar
bekend worden gemaakt. Daarvoor is het NGS op zoek naar kandidaten.
Wie is volgens jou de masseur van het jaar? Draag jouw keuze voor en
beargumenteer waarom hij of zij deze prijs verdient.
Waarom organiseert het NGS nu voor het eerst een
verkiezing voor masseur van het jaar?
Kelley Post, medewerker NGS: “We hebben binnen het NGS
ontzettend veel specialisten in het vak. Er zit veel professionele kennis en kunde bij onze leden. Aan de ene kant willen
we daarvoor onze waardering uitspreken en aan de andere kant willen we het vak van masseur nog beter op de kaart
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zetten. Met de verkiezing van onze masseurs van het jaar
vestigen we de aandacht op onze professionals.”
Er zijn binnen het NGS drie vakgebieden. Dat
betekent dus ook drie winnaars?
“Jazeker. De wellnessmasseurs, sportmasseurs en sportzorgmasseurs zijn alle drie specialisten op hun eigen

vakgebied. Dus we willen in alle drie de categorieën een masseur van het jaar. Er wordt één winnaar gekozen, maar dat
betekent natuurlijk niet dat al die andere masseurs niet goed
zijn in hun vak. We zien de winnaars ook als een soort ambassadeurs en inspiratiebronnen voor anderen.”
Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?
“Kandidaten kunnen worden voorgedragen door afdelingen, NGS-leden, stakeholders van het NGS en geaccrediteerde sportmassage-opleidingen. Ook sportfysiotherapeuten
en sportartsen die samenwerken met masseurs kunnen kandidaten voordragen. Uit alle kandidaten maakt een vakjury
een voorselectie met maximaal vijf sportmasseurs, drie wellnessmasseurs en drie sportzorgmasseurs. Voor de Kennisdag op 23 september kiest de jury de drie winnaars.”
Hoe kunnen kandidaten worden aangemeld?
“Op www.ngsmassage.nl/masseur-van-het-jaar staat alle informatie en is ook een aanmeldformulier te vinden. Daarmee
kunnen kandidaten worden aangemeld.”
Wat zijn de prijzen?
“Naast een oorkonde en een banier voor in de eigen praktijk
krijgen de winnaars een attentie. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de verkiezing en de winnaars op onze
website, social media, in het magazine en via persberichten.”

Wat zijn de criteria voor deelname?
“De kandidaten moeten lid zijn van het NGS en in het bezit zijn van een geldige licentie. Daarnaast moet hij of zij momenteel werkzaam zijn als sportmasseur, sportzorgmasseur
of wellnessmasseur. De jury zal vooral letten op de manier
waarop de kandidaten zich positief onderscheiden in hun
werkveld.”
Wie zitten er in de jury?
“Voor deze eerste editie heeft het NGS juryleden gezocht.
We vonden het belangrijk dat alle drie de vakgebieden vertegenwoordigd zijn. Patricia Panhuis is onder andere teamleider van de massageteams van de Nijmeegse Vierdaagse.
Ronald van den Maagdenberg is voormalig voorzitter van de
afdeling West 1 en beoogd bestuurslid van het NGS. Manon
Wagenmans is sportmasseur en opleider en Monique Kühne
is van oorsprong bewegingswetenschapper en ondertussen
al jaren actief in de wellnessbranche. Voor volgend jaar is het
de bedoeling dat de winnaars van 2017 de jury aanvullen. Zo
wordt de verkiezing van masseur van het jaar echt een prijs
voor en door vakspecialisten zelf.’’

Bestuursleden van het NGS en de afdelingen zijn
uitgesloten van deelname.

nummer 1 - maart 2017

53

op de tafel

Olympisch roeier Mechiel Versluis

“Massage is
onderdeel
van het
herstel na
de training”
DOOR TESSA DE WEKKER BEELD MERIJN SOETERS

Twee keer in de week ligt roeier Mechiel Versluis op
de massagebank in het olympische trainingscentrum
in Amsterdam. Het liefst net na een training. Vandaag
wordt hij toevallig door een vervanger van de twee
vaste masseurs onder handen genomen. “Lekker de
spieren los laten maken. Dat helpt bij het herstel”, zegt hij.
54

Heb je normaal altijd een vaste
masseur?
“We hebben hier twee sportmasseurs. Dat zijn Gerrit Zoomer en
Thijs Geurts. Die zijn er vier dagen in
de week. Je kunt je inschrijven voor
een behandeling. De ene keer zit ik
bij de één, de andere keer bij de ander. En soms is er een vervanger. Het
maakt me op zich niet zoveel uit wie
me masseert, maar je merkt soms
wel verschil. De een doet een bepaalde behandeling net iets anders dan
de ander. Ik vind het heel fijn dat we
masseurs in huis hebben. Ik maak er
veel gebruik van.”
Er is hier een aantal behandelkamers in het trainingscentrum.
Dat ziet er professioneel uit. Is
dat altijd al zo geweest?
“Ik train hier sinds 2010. Toen ging er
alleen een masseur mee naar de grote wedstrijden, zoals EK’s en WK’s.
Daarna gingen ze ook mee op trainingskamp en sinds een paar jaar
kunnen we ook hier bij ze terecht. We
hebben steeds meer mogelijkheden
om ons te laten masseren. Dat vind
ik erg goed. Volgende week gaan we
op trainingskamp en dan gaat er een
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Wie is Mechiel Versluis?

masseur mee. Die is dan fulltime beschikbaar. Tijdens trainingskampen laat
ik me om de dag masseren.”
Bezoeken al je teamgenoten de
masseur?
“Niet iedereen. Sommige alleen na
wedstrijden. Dan is het altijd vrij druk.
Voor mij is het elke week twee keer
vaste prik. Het liefst na een training.
Meestal eet ik eerst even wat en daarna ga ik de behandelkamer in. Ik voel
dat ik beter herstel door de massages.
Voor mij is het echt een onderdeel van
het herstel. In de winter trainen we drie
keer per dag. In het wedstrijdseizoen
twee keer. Dat is een flinke aanslag op
je lijf. Ik merk dat ik door het losmaken
van bepaalde spieren de volgende trainingen beter aan kan.”
Wat voor behandelingen krijg je?
“Er zijn drie menu’s: rug en armen; achterkant, dus rug en achterkant benen;
en benen voor en achter. Het liefst zou
ik alles laten doen, maar we hebben
meestal maar een halfuur. Dan heb ik
liever dat één ding goed wordt gedaan
dan alles half. Meestal wisselen we af.
En soms voel ik dat ik ergens last van
heb. Dan vraag ik of de masseur daar
extra aandacht aan wil besteden.’’
Zoals?
“Ik heb soms last van mijn rug en nek.
Ook is mijn heup vaak stijf. De massages helpen om alles losser te maken.”
Zie je de masseurs als onderdeel
van het team?
“Zeker. Ze zijn ten eerste onderdeel van
ons medische team. Ze werken samen
met onze fysiotherapeut en de sportarts. Ze overleggen samen, zeker de fysio en de masseurs. Als je bijvoorbeeld
bij de fysio komt met iets aan je rug,
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Mechiel Versluis (29) roeit sinds 2010 in het nationale team. Hij deed twee
keer mee aan de Olympische Spelen. Vorig jaar won hij in Rio de Janeiro brons
met de Holland Acht. In Londen (2012) werd Mechiel vijfde met de vier zonder
stuurman. In 2013 werd hij in diezelfde boot Europees en wereldkampioen.
Momenteel bereidt Mechiel zich voor op het nieuwe roeiseizoen. Hij wil zich
gaan richten op de wereldkampioenschappen in oktober in Florida.
Mechiel heeft Sport, Management en Ondernemen gestudeerd aan de
Hogeschool van Amsterdam. Vorig jaar volgde hij de opleiding Master in
Coaching aan het Johan Cruyff Institute. “Misschien wil ik later wel als
roeicoach aan de slag. Ook lijkt het me leuk om iets met event management te
gaan doen. Ik ben op zoek naar een parttimebaan om daar alvast wat ervaring
in op te doen, maar voorlopig staat roeien nog op de eerste plaats.”

“We hebben steeds meer
mogelijkheden om ons te laten
masseren. Dat vind ik erg goed”
dan zet hij dat recht. Vervolgens zorgt
de masseur ervoor dat de spieren eromheen los worden gemaakt. Onze
masseurs houden zich verder bezig met
de verzorging rondom wedstrijden. Ze
zorgen bijvoorbeeld voor drinken op de
steiger. Tijdens de race drinken we niet.
We moeten zo min mogelijk ballast aan
boord hebben. Het is zes minuten vol
gaan. Dan heb je daarna wel dorst en
wil je zo snel mogelijk drinken. De masseur die mee is naar de wedstrijd, zorgt
er dan voor dat we meteen kunnen
drinken als we bij de steiger komen. Dat
is superfijn.”
Hadden jullie ook een eigen masseur mee tijdens de Spelen in Rio
de Janeiro?
“Ja, twee zelfs. Gerrit van Olst en Thijs
Geurts. Er was een beperkt aantal accreditaties voor het Olympisch Dorp,
dus maar één van hen mocht daar slapen. Er was een huis gehuurd vlak bij de
olympische roeibaan. Daar verbleef de
ander, samen met onze fysiotherapeut.
Daar kon je op afspraak heen als je een
behandeling wilde. Daarnaast was er

een heel schema voor de massagebehandelingen na de races.”
In Rio won je brons met de Holland
Acht. Ben je daar blij mee?
“Aan de ene kant wel. We hebben toch
maar mooi een olympische medaille gewonnen. Er had meer in gezeten. We
hebben niet ons beste roeien laten zien
in de finale en dat is heel jammer. Aan
de andere kant was het wel goed dat
onze basis blijkbaar zo hoog was, dat
we op een mindere dag toch een medaille konden winnen.”
Jullie wonnen de laatste wereldbekerwedstrijd vlak voor de Spelen. Waren de verwachtingen
daardoor hooggespannen?
“Ja. We kwamen echt voor een medaille. Twee jaar voor Rio zijn we begonnen
met de Holland Acht. Dat ging in het
begin niet zo goed, maar we werden
steeds beter. Die gewonnen wereldbeker gaf enorm veel vertrouwen. Daarom was het zo jammer dat we op de
Spelen niet onze beste prestatie hebben geleverd.”

Mechiel Versluis: “Het maakt me op zich niet zoveel uit wie me masseert, maar je merkt soms wel verschil.”

Vlak de na wedstrijd lig je dan op
de massagetafel. Wordt er dan gesproken over een goede of juist
slechte race?
“Je bespreekt van alles. Soms lijkt het
wel een peptalk op de tafel van de
masseur. Dat is wel fijn, want hij heeft
toch weer net een andere kijk op dingen. Onze masseurs werken met allerlei sporters, ook buiten het roeien. Als
iets niet goed gaat, dan laat hij daar ook
wel even zijn licht over schijnen, maar
uiteindelijk zul je wat er misging tijdens
een race toch echt met je teamgenoten moeten bespreken. Met hen zit je in
de boot.’’
Je bent nu 29. Merk je aan je lichaam dat je ouder wordt? Sommige sporters zeggen dat ze op
een gegeven moment minder herstellen van zware inspanningen.
“Dat merk ik nog niet. Misschien ben ik
net wat minder explosief dan een paar

“De massages
helpen om
alles losser
te maken”
jaar geleden, maar dat levert nog geen
problemen op. Ik ben me wel bewuster
van mijn lichaam dan vroeger. Ik weet
waar ik pijntjes krijg en wanneer ik te
ver ga. Ik leer mijn eigen lijf steeds beter
kennen en ook hoe ik me het best kan
laten behandelen. We trainen nu anders
dan vorig jaar. Toen hebben we in de
winter heel veel geïnvesteerd in kracht.
Nu ligt de nadruk meer op duur. Dat is
een idee van de coach en komt mij wel
goed uit. Ik zou dit jaar graag in de twee
willen roeien en de wedstrijden in die
boot duren wat langer dan in de acht.

Je bent immers maar met zijn tweeen, dus je gaat minder snel. In 2013 lag
de nadruk ook meer op duurtrainingen.
In dat jaar werd ik Europees en wereldkampioen met de vier zonder. Ik heb dus
goede herinneringen aan een voorbereiding met vooral duurtrainingen.”
Wil je door tot de Spelen van 2020
in Tokio?
“Dat weet ik nog niet. Ik wil in elk geval dit jaar nog roeien en het liefst in
de twee. Ik heb in de vier en de acht al
medailles gewonnen. Het lijkt me erg
leuk om ook in de twee internationaal
te roeien. De coach bepaalt later in het
jaar wie in welke boot komt. Na de WK
in oktober beslis ik of ik nog doorga met
roeien. Dat hangt af van het niveau dat
we kunnen halen. Voor mijn lijf hoef ik
in elk geval nog niet te stoppen. Ik voel
me fit en herstel nog steeds goed van
de trainingen. Gelukkig ben ik ook niet
vaak geblesseerd.”
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Chemodis B.V.
Para-medische Farmacie
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SIJMOVES
GEWRICHTSTHERAPIE
Sijmoves Gewrichtstherapie
Een nieuwe specialisatie voor de sportverzorger!

De nieuwe mobiliserende gewrichtstherapie ontwikkeld voor sportverzorgers. Een veilige, eﬀectieve en pijnvrije techniek om gewrichten
te mobiliseren en behandelen.

60x80
€721,50

Cursuslocaties 1e helft van het jaar:
Duiven, Houten, Heiloo, Kampen, Emmen, Helmond en
Heinkenszand.
Het Sijmoves team: Carmen Eelman, Greetje Schraa, en Josya Sijmonsma

www.fysionair.nl

