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Voorwoord
Als een van de grootste belangenverenigingen op het gebied van massage en
sportverzorging in Nederland stelt de BMS zich onder meer ten doel het op peil houden
en verbeteren van de kwaliteit binnen de massage- en sportverzorgingsbranche. Zeker
nu het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de controle op, en de
erkenning van alle exameninstanties en vrije beroepen heeft losgelaten, is het van het
grootste belang dat wij als branchevertegenwoordiger aangeven aan welke
kwaliteitseisen een (sport)masseur dient te voldoen. Wij hebben om die reden als BMS
een ‘Beroeps- en gedragscode (sport)masseurs’ opgesteld.

Opmerking
Op de laatste bladzijde van dit document ‘Beroeps- en gedragscode (sport)masseurs’
worden alle binnen onze beroepsgroep gebruikte termen en begrippen gedefinieerd.
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1. Algemeen
1.1 Het doel van een ‘Beroeps- en gedragscode (sport)masseurs’
Onze beroeps- en gedragscode is bedoeld als een soort onderlegger voor het
professioneel handelen van elke BMS-(sport)masseur en geeft bovendien richtlijnen
voor professioneel gedrag tijdens het geven van massages. De code biedt houvast aan
elke (sport)masseur.
Onze beroeps- en gedragscode beschrijft ook de waarden en normen die gelden voor
onze beroepsgroep. Deze waarden en normen geven duidelijkheid over de manier
waarop een (sport)masseur zijn beroep zou moeten uitoefenen, ongeacht de praktijk
waarin hij werkt. Rechtvaardigheid, integriteit, eerlijkheid en respect voor de
autonomie van de cliënt zijn voorbeelden van belangrijke waarden. De beroeps- en
gedragscode geeft de (sport)masseur op deze manier steun bij het verantwoorden van
zijn handelen.
De beroeps- en gedragscode beschrijft niet tot in detail hoe een (sport)masseur zou
moeten werken. Zelf nadenken over de betekenis van de teksten uit onze beroeps- en
gedragscode blijft geboden. Soms zal een specifieke situatie vragen om een vertaling
naar de eigen situatie.
Iedere BMS-(sport)masseur bepaalt mede de status en het imago van onze
beroepsgroep. Daarom is het belangrijk dat deze zich ook buiten de
cliëntcontactmomenten conformeert aan onze waarden en normen zoals beschreven in
onze beroeps- en gedragscode. Dit geldt ook voor hetgeen hij doet via sociale media of
andere communicatiemiddelen.
Onze beroeps- en gedragscode geeft aan ‘buitenstaanders’
heldere informatie over datgene wat van een BMS(sport)masseur in het algemeen kan worden verwacht of
verlangd. Bovendien is de beroeps- en gedragscode het ijkpunt,
waaraan het handelen van de (sport)masseur kan worden
getoetst door bijvoorbeeld een klachtencommissie, een
tuchtcommissie of een rechter.
Sommige tekstdelen zijn mogelijk niet van toepassing op al onze BMS-(sport)masseurs,
maar voor de volledigheid toch opgenomen in dit document.
1.2 Beroepsuitoefening in het algemeen
Elke (sport)masseur is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn eigen handelen,
op zijn gedrag en op de manier waarop hij de cliënt tegemoet treedt. Hij kan zijn
verantwoordelijkheid niet overdragen aan collega’s en hij kan zich niet verschuilen
achter de verantwoordelijkheid van anderen. Hij is ook te allen tijde aanspreekbaar op
zijn eigen verantwoordelijkheden. Zelfs wanneer de (sport)masseur in opdracht van een
andere professional behandelingen uitvoert, blijft hij zelf verantwoordelijk. Op het
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moment dat zo’n behandeling op verzoek van een collega niet strookt met de ideeën
van hemzelf, zal hij zijn collega daarover informeren.
Het op peil houden van eigen kennis en vaardigheden en het op een verantwoorde en
adequate wijze uitoefenen van het beroep zijn essentiële taken van elke
(sport)masseur. Bij deze taken behoren o.a. ook het deelnemen aan na- en
bijscholingen, het kritisch volgen van en anticiperen op maatschappelijke
ontwikkelingen, het bijhouden van vakliteratuur en het nauwlettend volgen van actuele
wetenschappelijke, technologische en beroepsmatige ontwikkelingen.
Adviezen en behandelingen die de (sport)masseur geeft, moeten van een kwalitatief
hoog niveau zijn. Dit houdt in dat hij zorg draagt voor deskundigheid, zorgvuldigheid,
doeltreffendheid, cliëntgerichtheid en veiligheid.
Door de (sport)masseur worden alleen handelingen verricht die binnen de grenzen van
zijn eigen deskundigheid en beroepsverantwoordelijkheid liggen. Hij zal ook geen
uitspraken doen over zaken die buiten de grenzen van zijn eigen deskundigheid en/of
beroepsverantwoordelijkheid liggen. Hij zoekt hulp in situaties waarin hij zich niet
deskundig genoeg acht.
Natuurlijk zorgt de (sport)masseur ook goed voor zichzelf. Hij werkt zo ergonomisch
mogelijk en hij let op zijn eigen sociaal, geestelijk en lichamelijk welzijn. Bovendien
zorgt hij ervoor dat hij in conflictsituaties adequate, morele en/of juridische bijstand
krijgt.
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2. De werkrelaties van de (sport)masseur
2.1 De (sport)masseur in zijn relatie tot de cliënt.
De (sport)masseur zal zijn cliënten behandelen, adviseren en begeleiden naar zijn
vermogen en zonder onderscheid te maken tussen personen. Hij bezit de kennis en
kunde om een beroepsspecifiek onderzoek uit te voeren, voordat hij zijn behandeling
start. Hij is ook in staat om een behandelingsplan te interpreteren. Naar aanleiding van
een eventuele ‘opdracht’ uit het behandelingsplan kan hij adviezen geven. Als een
ononderbroken behandelingsperiode om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal hij de
cliënt doorverwijzen naar een collega.
De (sport)masseur zal zich tijdens de uitoefening van zijn beroep verre houden van
discriminatie op basis van kenmerken als nationaliteit, leeftijd, geslacht, seksuele
geaardheid, etnische afkomst, ras, geloof, levensbeschouwing, culturele achtergrond,
politieke overtuiging, leefwijze of sociale positie. De belangen van de cliënt zullen te
allen tijde prevaleren, ongeacht of de cliënt reeds tot de cliëntenkring behoort, dan wel
tot de cliëntenkring wil worden toegelaten.
Bovendien moet hij altijd rekening houden met eventuele taalbarrières.
2.2 Vertrouwelijke informatie
De (sport)masseur dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie over de
cliënt.
Daarbij behoren de volgende regels:
• De (sport)masseur houdt geheim wat hem tijdens zijn beroepsuitoefening in
vertrouwen is verteld of wat hij gehoord of gezien heeft.
• Hij zet zich ervoor in dat er geen informatie over de cliënt via welk kanaal dan ook
wordt verspreid en hij verspreidt die informatie ook niet zelf.
• Hij geeft alleen informatie van en over de cliënt aan derden als de cliënt daarvoor
persoonlijk toestemming heeft gegeven.
• Als de cliënt niet (alleen) kan of mag beslissen, mag de (sport)masseur slechts in
uitzonderlijke gevallen informatie verstrekken aan naasten van de cliënt.
• Hij mag dan alleen zijn zwijgplicht verbreken, als hij een conflict ervaart tussen zijn
plicht tot geheimhouding en zijn plicht om ernstige schade voor de cliënt of een
ander te voorkomen.
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2.3 Grenzen
De (sport)masseur moet zich realiseren dat er in zijn relatie met de cliënt (en/of zijn
vertegenwoordiger) professionele grenzen moeten worden bewaakt. Daarbij behoren
de volgende regels:
• De (sport)masseur maakt geen misbruik van de (afhankelijke) positie van de cliënt.
• Hij gaat geen intieme en/of seksuele relatie aan met de cliënt.
• Alle vormen van grensoverschrijdend ongewenst gedrag zijn niet toegestaan, evenals
verbale of lijfelijke intimiteiten.
• Hij maakt zich niet schuldig aan intimidatie of geweldpleging.
• Geld, een cadeau of elke andere gift van de cliënt of diens sociale netwerk zal hij niet
accepteren. Een klein (symbolisch) gebaar van dank valt hier buiten.
• Bij (vermoeden van) contra-indicaties adviseert de (sport)masseur de betrokken
cliënt om contact op te nemen met de betreffende huisarts. Verdere behandeling is
dan niet meer aan de orde.
• Hij maakt aan de cliënt ook zijn eigen grenzen duidelijk.
2.4 Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een strenge Europese
regelgeving en vervangt sinds mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De
AVG geldt voor alle bedrijven, stichtingen en organisaties die persoonsgegevens
vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Het 10-stappenplan kan een
goede steun zijn bij het realiseren van de AVG-normen.
Zie: uw BMS-account met privacyverklaring
Ook de (sport)masseur respecteert en beschermt zijn cliëntgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
Op de website van de BMS is te zien hoe de privacy bij de belangenvereniging is
geregeld.
Zie: www.bms-belangenvereniging.nl
De (sport)masseur zorgt er bovendien voor dat (be)handelingen en onderzoeken buiten
het gezichtsveld van anderen plaatsvinden en persoonlijke gesprekken met de cliënt
door derden niet worden gehoord. Hij gaat in geen geval onaangekondigd de ruimte
binnen waar de cliënt zich bevindt.
2.5 Klachten
Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer een cliënt ontevreden is, moet hij dit
kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd, wat goede zorg precies
inhoudt en wat er mogelijk is als een cliënt een klacht heeft over de zorg.
Alle zorgverleners moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de ‘Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) worden gesteld. Ook een lid van de BMS dient
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aangesloten te zijn bij de Wkkgz . Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft
over een behandeling. Als een gesprek geen oplossing biedt, kan de cliënt de
tuchtcommissie van de BMS benaderen. De cliënt kan gratis gebruik te maken van de
onafhankelijke klachtenfunctionaris van de BMS.
Zie: folder “Klacht?” WKKGZ-flyer op site BMS
De BMS is samenwerking aangegaan met ‘Klachtenportaal Zorg’. Dit is een
onafhankelijke geschilleninstantie die door het ministerie is erkend. Als een klacht niet
kan worden opgelost door de BMS, zal de klacht voorgelegd worden aan
‘Klachtenportaal Zorg’.
Zie: www.bms-belangenvereniging.nl/ledenservice/wkkgz.php
2.6 Verwijzing
Een verwijzing voor een behandeling bevat altijd een datum, een duidelijke opdracht en
is ondertekend door de verwijzer. In de verwijzing staan verder de naam en de
woonplaats van de opdrachtgever plus de naam, geboortedatum en woonplaats van de
cliënt. Bovendien staat in de verwijzing ook altijd een heldere diagnose en/of een
omschrijving van de problematiek.
De (sport)masseur zal zijn cliënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger naar aanleiding
van de verwijzing in begrijpelijke taal op de hoogte stellen van het doel van de
behandeling en de daarbij behorende werkwijze. Het is van groot belang dat de cliënt
weet wat de behandeling inhoudt.
De (sport)masseur mag zelf in vrijheid beslissen of hij een schriftelijke opdracht van een
verwijzer aanneemt of niet. Als hij een opdracht niet aanvaardt, stelt hij de verwijzer
hiervan op de hoogte. De (sport)masseur kan altijd besluiten om een cliënt door te
verwijzen naar een collega. Indien de (sport)masseur van mening is dat de door de
verwijzer verstrekte gegevens en/of voorschriften een effectieve behandeling in de weg
staan, zal hij (zonder daarbij de cliënt onnodig te verontrusten) contact opnemen met
de verwijzer.
De (sport)masseur geeft geen informatie aan een cliënt over zaken waarvan hij weet of
kan vermoeden dat de verwijzer, om hem moverende redenen, deze niet kenbaar heeft
gemaakt. Een cliënt mag altijd vrij kiezen voor een bepaalde (sport)masseur. Deze vrije
keuze betekent ook dat een cliënt op elk zelfgekozen moment met de behandeling mag
stoppen. Een dergelijk besluit zal de (sport)masseur moeten accepteren en respecteren.
2.7 De praktijk
Een goede uitoefening van een praktijk is van groot belang voor alle cliënten. Dat
betekent dat alle zaken betreffende de praktijkvoering transparant en helder moeten
zijn. Cliënten moeten voor aanvang van de behandelingen volledig zijn geïnformeerd
over hetgeen zij kunnen/mogen verwachten. De (uur)tarieven moeten duidelijk op de
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website worden vermeld. Om beunhazerij te voorkomen, verdient het aanbeveling om
die tarieven marktconform vast te stellen.
Zie: “Hoe bereken ik mijn uurtarief?” op www.bms-belangenvereniging.nl
Ook het aantal behandelingen en de duur van de behandelingen moeten vooraf worden
gecommuniceerd. Vooraf moeten ook mededelingen worden gedaan over de
betaalwijze en de (financiële) consequenties van het wegblijven zonder geldige reden
of een tijdig bericht. Zo dienen cliënten bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van het feit
dat behandelingen die niet tenminste vierentwintig uur van tevoren zijn afgezegd in
rekening worden gebracht. Tot een goede uitoefening van een praktijk behoort ook dat
alle cliënten een gespecificeerde factuur ontvangen met daarop het aantal
behandelingen en de data waarop deze hebben plaatsgevonden.
Ook over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht wordt elke cliënt vooraf
geïnformeerd.
Er wordt van alle cliënten een persoonlijk dossier (cliëntdossier) bijgehouden, waarin in
ieder geval de volgende gegevens zullen moeten worden opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naam
adres
geboortedatum
telefoonnummer
verwijzer/huisarts
verslag onderzoek
verslag anamnese
aantal behandelingen
verloop behandeling
betalingen

Indien er een te lange wachtlijst ontstaat, zal een cliënt (na overleg) moeten worden
doorgestuurd naar een collega. In geval van afwezigheid of ziekte zal een praktijk
moeten worden overgenomen door een goede waarnemer.
2.8 Praktijkruimte
De praktijkruimte dient qua inrichting en hygiëne te voldoen aan de daarvoor gestelde
normen. Elke werkruimte dient goed te kunnen worden geventileerd, er moet
voldoende verlichting aanwezig zijn en de ruimte moet voldoende verwarmd zijn.
Bovendien moet het mogelijk zijn om werkruimte(s) verantwoord en grondig te
reinigen (dus vloerbedekking op vloer of wanden zijn niet toegestaan). Het is minimaal
mogelijk om handen te wassen met warm of koud water. In de praktijkruimte liggen de
nodige materialen klaar om de cliënt te kunnen verzorgen. Er dient een toilet, een
garderobe en minimaal een kamerscherm aanwezig te zijn zodat de cliënt zich privé kan
aan- en uitkleden.
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Wanneer de (sport)masseur een zo volledig mogelijk beeld heeft verkregen van het
lichamelijk functioneren van de cliënt, kan hij besluiten om te gaan
behandelen/verzorgen. Vanaf dat moment begint ‘Fase 2 De Behandeling’.
Als de (sport)masseur op basis van de gegevens uit de anamnese ervoor kiest om niet te
gaan behandelen/verzorgen, zal hij het advies geven een andere zorgverlener of arts te
consulteren (doorverwijzing).
2.9 Beroepshouding
In de beroepshouding van elke (sport)masseur zullen het treffen van maatregelen ter
verbetering van de fysieke gesteldheid van de cliënt en de voorkoming (van
recidivering) van blessures volledig moeten zijn geborgd. De (sport)masseur gaat zeer
integer om met vertrouwelijke informatie, kan zich inleven in de situatie van de cliënt,
etaleert een gezonde dosis empathie, maar houdt ook een zekere afstand tot de cliënt.
Dit alles volgens de regels van de beroepsethiek.
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3. Cliëntdossier
De (sport)masseur bouwt voor iedere cliënt een cliëntdossier op. Hierin legt hij alle
gegevens aangaande zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar vast. Aan de hand van
dit dossier kan hij verantwoording afleggen aan de cliënt. Wanneer hij gegevens wil
verstrekken aan derden, zal daarvoor altijd toestemming aan de cliënt moeten worden
gevraagd. (zie voorgaande tekst onder ‘Privacy’)
3.1 Fase 1: De anamnese
De (sport)masseur …
• luistert actief naar klachten van de cliënt, toont empathie en trekt op basis van de
verkregen gegevens reële conclusies;
• voert bij verzorging een lichamelijke inspectie en een functieonderzoek uit;
• voert bij massage de visuele waarneming uit en doet een palperend onderzoek;
• voert systematisch en nauwgezet een basisfunctieonderzoek uit;
• werkt zorgvuldig volgens gedragsregels en de geldende waarden en normen binnen
het beroep;
• gaat uitermate discreet om met vertrouwelijke informatie;
• stelt een behandelplan op, waarin hij rekening houdt met de wensen, behoeften,
belasting en belastbaarheid van de cliënt (afstemming);
• maakt een duidelijke planning voor het gehele behandelplan;
• geeft de cliënt heldere en goed onderbouwde informatie over het behandelplan en
weet ook onprettige zaken op een discrete en heldere manier te benoemen;
• bereikt consensus met de cliënt betreffende het behandelplan.
3.2 Fase 2 De behandeling
De (sport)masseur …
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zorgt voor een basishygiëne;
kiest de juiste (hulp)middelen, methoden, technieken en materialen;
voert de behandeling/sportmassage uit;
past de massagetechnieken bedreven en deskundig toe;
werkt zorgvuldig overeenkomstig geldende protocollen;
geeft adviezen m.b.t. de oefeningen die de cliënt eventueel zelf zou kunnen doen;
is in staat om zijn cliënt op een enthousiaste manier te overtuigen van het belang om
zijn geboden adviezen daadwerkelijk op te volgen;
checkt regelmatig of het gegeven advies en de verstrekte informatie worden
begrepen door de cliënt en of de adviezen nog altijd aansluiten bij de wensen van de
cliënt;
gaat integer om met emoties van de cliënt en met tijdens de behandeling verkregen
informatie;
neemt passende maatregelen op basis van signalen van (dreigende) bijzonderheden;
tapet, bandageert en legt duidelijk uit hoe een tape /een bandage wordt aangelegd;
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• voert het tapen / bandageren volgens professionele normen uit;
• voert indien nodig levensreddende handelingen uit (reanimatie) en is in staat
EHBSO-technieken vakkundig toe te passen.
3.3 Fase 3 De nazorg
De (sport)masseur …
• stelt samen met de cliënt vast of het doel van de massage is bereikt, de tape of
bandage het beoogde resultaat had en of er sprake is van algehele tevredenheid
betreffende de totale behandeling;
• staat open voor feedback van de cliënt;
• maakt effectief gebruik van de verkregen feedback ten einde zijn eigen functioneren
te optimaliseren;
• evalueert zijn aanpak/behandeling van begin tot eind, voor wat betreft
doelmatigheid, efficiëntie en de gevolgde procedure;
• evalueert zijn werkwijze en verbindt daaraan passende conclusies;
• brengt verwijzers schriftelijk op de hoogte van het verloop van de behandeling en
vraagt advies op het moment dat er zich complicaties voordoen;
• stelt verwijzers aan het eind van de behandeling op de hoogte van het resultaat van
de behandeling;
• zorgt in voorkomende gevallen voor een nauwkeurige informatieoverdracht naar
zorgverleners;
• registreert, legt relevante gegevens vast in het cliëntdossier, waarbij hij heel discreet
omgaat met gevoelige, vertrouwelijke informatie;
• rapporteert indien van toepassing aan hulpverleners en verantwoordelijke
functionarissen binnen de BMS;
• checkt na de behandeling nogmaals de gevolgde, voorgeschreven procedures.
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4. De (sport)masseur in zijn relatie
tot masseurs en andere partners
De (sportmasseur) erkent en respecteert de professionele autonomie van
beroepsbeoefenaren uit andere disciplines. Hij onthoudt zich van elke openlijke uiting
van kritiek op masseurs en andere partners en zal kritiek op het functioneren van een
collega-beroepsgenoot altijd eerst met de betrokken collega-beroepsgenoot bespreken.
De (sport)masseur zal bij elke vorm van kritiek bereid zijn tot het voeren van een open
dialoog, waarin hij zal proberen tot een oplossing te komen. Wanneer er geen oplossing
wordt gevonden, kan hij zich wenden tot de tuchtcommissie van de BMS.
Zie: ‘Tuchtreglement’ op www.bms-belangenvereniging.nl
Verschil in opvatting over de behandeling van een cliënt mag nooit leiden tot wijziging
van de behandeling zonder voorafgaand overleg met de verwijzer.
4.1 Samenwerking
De (sport)masseur werkt samen met teamgenoten en vakgenoten en zal altijd zijn eigen
deskundigheid inzetten om gezamenlijk te komen tot de beste behandeling voor een
cliënt.
Hij zal collega’s met alle respect ondersteunen, altijd vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en de eigen deskundigheid en zonder afbreuk te doen aan het
vertrouwen dat cliënten in zijn collega’s hebben. Het geven en vragen van feedback op
een behandeling gebeurt in een open en veilige omgeving. De gediplomeerde
(sport)masseur draagt bij aan een veilige leeromgeving en een goede begeleiding van
studenten en stagiaires.
De (sport)masseur zal in zijn samenwerking met zorgverleners uit andere disciplines
altijd zijn collega-zorgverlener respecteren en in zijn waarde laten. Hij is doordrongen
van de wetenschap dat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft. Hij zal er bij een
overdracht van taken altijd op toezien dat de andere zorgverlener over de benodigde
deskundigheid beschikt, waardoor de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd blijft.
De (sport)masseur bewaakt de professionele relatie met samenwerkingspartners.
Indien professionele grenzen dreigen te vervagen of er een situatie ontstaat met geweld
en/of bedreiging, zal professionele hulp moeten worden ingeschakeld.
De (sport)masseur zal het handhaven van de beroepscode propageren bij collegazorgverleners en met hen voortdurend alle professionele waarden en normen in acht
nemen. Hij steunt collega’s die zich aan de beroepscode willen houden en daarbij
problemen ondervinden. Bovendien zal hij collega’s die bedreigingen of geweld
ondervinden bijstaan.
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De (sport)masseur verricht geen oncollegiale handelingen. Hij zal geen zaken
ondernemen om zijn eigen praktijk te vergroten of anderszins te bevoordelen, ten koste
van collega’s.
4.2 Cliëntbescherming
De (sport)masseur beschermt de cliënt tegen schadelijk gedrag of foutief handelen van
andere samenwerkingspartners. Bij een vermoeden van falen van een collega zal hij de
betreffende collega hierop aanspreken. Indien dit geen resultaat oplevert, zal hij (in het
belang van de cliënt) de juiste, verantwoordelijke persoon of instantie op zorgvuldige
wijze op de hoogte stellen van het schadelijk gedrag of foutief handelen van de
samenwerkingspartner.
Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld zal de (sport)masseur de
stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgen.
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5. De (sport)masseur in relatie tot de samenleving
De (sport)masseur ondersteunt de activiteiten van de BMS met als doel het scheppen
van voorwaarden voor een verantwoorde beroepsuitoefening. Hij levert een bijdrage
aan de deskundigheidsbevordering van de eigen beroepsgroep en ondersteunt daarbij
bovendien maatregelen die leiden tot kwaliteitsverbetering. Indien hij knelpunten
signaleert die een verantwoorde ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar in het
algemeen in de weg staan, meldt hij deze bij de BMS en denkt vervolgens mee over
eventuele oplossingen.
In zijn algemeenheid bewaakt de (sport)masseur te allen tijde de onafhankelijkheid, de
betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van zichzelf en van zijn beroepsgroep. In de
(sociale) media presenteert hij zich op een manier die het vertrouwen van cliënten in de
beroepsgroep niet schaadt. Publicaties zullen in ieder geval objectief moeten zijn, dat
wil zeggen gebaseerd op controleerbare feiten. Tot personen herleidbare gegevens
mogen alleen worden gepubliceerd wanneer de betrokken persoon daar zelf vooraf
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. (AVG / Privacy)
De (sport)masseur zal nooit zijn beroepsgroep of de BMS in het openbaar in diskrediet
brengen. Zijn BMS-gevelbord zal altijd duidelijk zichtbaar zijn in/op zijn praktijk.
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Gebruikte termen en begrippen
BMS
De belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en
Sportverzorgingsbranche.
Zie: www.bms-belangenvereniging.nl
Massage
Daaronder verstaan we het toepassen van een complex van handgrepen op een
lichaamsdeel van een cliënt met als doel diens lichamelijke conditie te verbeteren, te
bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen weg te nemen of deze zo min mogelijk
te doen voelen.
Sportmassage
Dit is het totale pakket van maatregelen, adviezen en vaardigheden op de gebieden van
massage, verzorging en blessurepreventie.
Masseur
Een (sport)masseur is een door de BMS erkende behandelaar in diverse
massagevormen.
Verzorging
Onder verzorging verstaan we het toepassen van tapen, bandageren, eerste hulp en
reanimatie en het geven van adviezen inzake lichaamsverzorging, voeding, mentale
verzorging en algehele hygiëne.
Cliënt
De cliënt is de persoon die wordt verzorgd/behandeld.
Blessurepreventie
Onder blessurepreventie verstaan we het toepassen van maatregelen en het geven van
adviezen ten behoeve van de sporter en zijn begeleiders ter voorkoming of verergering
van sportletsels dan wel recidivering van letsels en het tot wedstrijdfit begeleiden van
de sporter na een aandoening en/of behandeling in de (sport)medische of
paramedische sfeer.
Verwijzer
Een verwijzer is een persoon of instantie die een cliënt verwijst naar een andere
behandelaar.
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Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie verstaan we elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk
seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin,
die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
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