Reglement toetreding als behandelaar
Iedereen die gediplomeerd werkzaam is in de massagewereld kan lid worden van de
belangenvereniging. Als branchevertegenwoordiger hebben wij in overleg met diverse
partijen bepaald aan welke kwaliteitseisen een beroepsbeoefenaar dient te voldoen. BMSleden dienen zich aan de volgende kwaliteitscriteria te conformeren.
Aantoonbaarheid kwaliteit behandelaar:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Behandelaar is in het bezit van een landelijk erkend diploma om zijn
werkzaamheden in onze branche te mogen uitvoeren.
Behandelaar is in bezit van een geldig (door de BMS geaccordeerd) certificaat
waaruit blijkt welke competenties hij mag uitvoeren en dient zich daar dan ook
uitsluitend aan te houden.
Zowel certificaten als diploma’s worden gecontroleerd aan de hand van
contacturen en eindtermendocumenten van het onderwijs.
De betreffende cursus/opleiding moet zijn afgerond met een toets/examen.
De behandelaar voert alleen dié behandelingen uit waarvoor hij gekwalificeerd is.
De behandelaar is ten tijde van de aanmelding actief in de branche.
Aantoonbare na- en bijscholing/praktijkervaring.

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 behandelaar.
Bij deze taken behoren o.a.
➢ 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 behandelaar geeft, moeten van een kwalitatief
hoog niveau zijn. Dit houdt in dat hij zorgdraagt voor deskundigheid,
zorgvuldigheid, doeltreffendheid, cliëntgerichtheid en veiligheid.
➢ Door de behandelaar 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 behandelaar 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.
De praktijkruimte dient qua inrichting en hygiëne te voldoen aan de daarvoor gestelde
normen.
➢ Elke behandelruimte 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 behandelruimte(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 behandelruimte 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.
➢ Elke behandelruimte voldoet aan de norm van minimaal 8m2 voor één
behandeltafel.
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Zeker nu het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 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 behandelaar dient te voldoen. Wij hebben om die reden een beroepsen gedragscode opgesteld.
Daarom dient ieder bij ons aangesloten lid zich te houden aan onze beroeps- en
gedragscode en ons vastgestelde hygiëneprotocol:
➢
➢
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