
Een massagevorm toegelicht: Bindweefsel-
massage 
Veel cliënten zullen inmiddels een bindweefselmassage onder-
gaan hebben. Maar wat is bindweefselmassage (voor het 
gemak afgekort BWM) eigenlijk? 
 

BWM is een zeer effectieve vorm van massage. De technieken 
zijn vrij eenvoudig te leren, de effecten groot. De therapeut 
dient daarom goed te weten wat hij/zij doet. De BWM is een 
reflexzone therapie, net als voetreflexmassage. Een mechani-
sche prikkel wordt toegediend aan de huid middels de ver-
schillende BWM technieken. Deze prikkel: 
stimuleert bepaalde zenuwuiteinden gelegen in huid en 

bindweefsel 
zorgt voor een effect in bepaalde spiergroepen, gewrich-

ten of orgaansystemen welke in wisselwerking staan met 
het gestimuleerde huiddeel 

zorgt voor het vrijkomen van bepaalde weefselprikkelstof-
fen, waarvan de invloed niet alleen beperkt blijft tot het 
gestimuleerde huidgebied. 

Een aandoening van een orgaan kan zich weerspiegelen in 
een ander deel van het lichaam, zoals de huid, spieren of 
gewrichten. Omgekeerd blijkt het ook zo te zijn dat we via 
onze huid, spieren of gewrichten invloed kunnen uitoefenen 
op inwendig gelegen organen. 
 

De BWM is in 1929 bij toeval ontdekt door mw. E. Dicke, een 
heilgymnaste/fysiotherapeute. Zij lag in 
het ziekenhuis vanwege een ernstige 
ontsteking in haar onderbeen. De prog-
nose was slecht, amputatie werd overwo-
gen. Op haar ziekbed ontdekte zij pijnlij-
ke gespannen gebieden laag in haar rug 
met name rond het heiligbeen. Wanneer 
zij deze gebieden stimuleerde, ervoer zij 
tintelingen en een warm gevoel in haar 
onderbeen. Zij behandelde zichzelf en 
mocht na vier maanden haar ziekbed 
verlaten compleet met onderbeen. Hierna 
is zij de bindweefselgebieden in kaart 
gaan brengen en is de BWM ontstaan. 
 

Voorafgaand aan de BWM wordt een onderzoek gedaan om 
de gespannen bindweefselgebieden op te sporen en zo ge-
richt te kunnen behandelen. Ook is de informatie uit het inta-
kegesprek, zoals (orgaan)aandoeningen uit uw medische ver-
leden en heden erg belangrijk. Hoe zit je vandaag in je vel ? 

Aanbod massages 
Bij Agaat Therapiepraktijk 
kunt u terecht voor massage-
therapie. Dit is een therapie-
vorm waarbij onderstaande 
massagevormen worden ge-
combineerd: 
(haptonomische)  

ontspanningsmassage 
ayurvedische massage 
bindweefselmassage 
energetische massage 
sportmassage 
acupressuur 
oefentherapie 
voetreflexmassage 
stoelmassage (ook bij  

bedrijven op locatie)  
 
 

Open dag 
Ik was voornemens om bin-
nenkort een open dag te or-
ganiseren. Aangezien er 
teveel druk op mijn agenda 
ligt en ik nieuwe cliënten op 
een wachtlijst moet plaatsen, 
heb ik deze open dag tot 
nader orde uitgesteld. 
 
 

Vergoeding  
Stoelmassages 
In navolging van CZ zijn ook 
de volgende zorgverzeke-
raars overgegaan tot vergoe-
ding van stoelmassages vol-
gens de TouchPro® Europe 
methode: Achmea (Zilveren 
Kruis, Groene Land en  
PWZ), Menzis (Anderzorg,  
Confior en Ardijn), voormalig 
Amicon, Geove, NVS, Rijn-
mond, De Amersfoortse, 
Ohra, Delta Lloyd en ONVZ. 
Beroepsvereniging KaTa  
Nederland is nog in onder-
handeling met een aantal 
andere zorgverzekeraars. 

Agaat Therapiepraktijk 
Agaat 16 
2691 SM �s-Gravenzande 
 

T 0174-243123 
M 06-43095590 
E info@massage-therapie.nl 
W www.massage-therapie.nl 
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Agaat Massagepraktijk wordt  
Agaat Therapiepraktijk 
 

Nog geen twee jaar actief en dan al een  
naamsverandering!  
Vanaf nu zal Agaat Massagepraktijk verder gaan  
onder de naam Agaat Therapiepraktijk.  
 
Ik heb hiertoe besloten om de volgende redenen: 
de behandelingen bestaan niet alleen uit massa-

ges, maar ook andere zaken worden erbij betrok-
ken (zoals voedings� en leefadviezen). 
�Massagepraktijk� dekt de lading niet meer. 

de behandelingen worden vanaf heden door 85% 
van de zorgverzekeraars vergoed (zie het artikel 
verderop in deze nieuwsbrief). 

U zult begrijpen dat deze erkenning een enorme kroon 
op mijn inspanningen van de afgelopen jaren is.  
 
Het heeft mij ook een moment van herbezinning doen 
nemen om de toekomst van mijn praktijk te overden-
ken. Ik heb getwijfeld tussen enerzijds het alleen voort-
zetten van mijn praktijk en anderzijds het aannemen/
inhuren van een collega-therapeut.  
Aangezien de laatste optie nogal wat praktische  
problemen met zich meebrengt en ik mij de stress 
rondom een dergelijke verandering niet op de hals wil 
halen, heb ik gekozen voor handhaving van de manier 
waarop ik nu werk. Met hier en daar een kleine veran-
dering in openingstijden, die u verderop in deze 
nieuwsbrief vermeld vindt.  
 
Ik hoop u met deze nieuwsbrief 
wederom voldoende te kunnen 
informeren. Zoniet, schroomt u 
niet uw opmerkingen aan mij te 
uiten! 

Marja van der Ende,  
massagetherapeut i.o. 

mailto:info@massage-therapie.nl
http://www.massage-therapie.nl


Zorgverzekeraars vergoeden consulten bij 
Agaat Therapiepraktijk 
Met ingang van 1 oktober is het definitief rond: de behande-
lingen bij Agaat Therapiepraktijk worden geheel of gedeelte-
lijk vergoed door circa 85% van de zorgverzekeraars in Ne-
derland. Dit is het gevolg van de erkenning van mijn oplei-
ding tot massagetherapeut door de Beroepsorganisatie Thera-
peuten en Belangen Associatie Consumenten (BATC). 
 

De vergoeding is afhankelijk van de volgende zaken: 
Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?  
 Wilt u weten of uw zorgverzekeraar de behandeling ver-

goedt, dan kunt u kijken op de website www.batc.nl  
onder het kopje Zorgverzekeraars. Heeft u geen internet, 
dan kunt u het uiteraard ook bij mij navragen. 

Bent u aanvullend verzekerd? 
 De vergoeding valt onder alternatieve therapieën /  

behandelwijzen binnen de aanvullende verzekering. 
Welke aanvullende polis heeft u? 
 Sommige verzekeringen vergoeden pas in de meest uitge-

breide polis. Ook is per polis verschillend welk bedrag 
per consult en welk maximaal bedrag per jaar vergoed 
wordt.  

 
 
 
 
 

Wat betekent dit voor u? 
Wanneer u inderdaad in aanmerking komt voor vergoeding 
kunt u vanaf nu na elk consult een declaratie van mij ontvan-
gen, welke u kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar. U be-
taalt het volledige consult zoals u gewend bent (contant of 
per bank) en krijgt na acceptatie van uw zorgverzekeraar het 
te vergoeden bedrag op uw bankrekening teruggestort. 
De komende tijd zal ik bij uw eerstvolgende afspraak een 
aantal gegevens met u doorlopen ter controle (voorletters, 
geboortedatum, zorgverzekeraar). De kans op acceptatie 
zonder vragen vanuit uw zorgverzekeraar is uiteraard het 
grootst wanneer alle details kloppen. 
Helaas voor veel mensen in de regio Westland valt DSW  
niet onder de vergoedende zorgverzekeraars. Wellicht loont 
het de moeite om u te verdiepen in de premies en vergoedin-
gen van de andere zorgverzekeraars. Laat u niet afschrikken 
door een iets hogere premie; kijkt u vooral naar de eventuele 
hogere vergoedingen. Overstappen naar een andere zorg-
verzekeraar is elk jaar mogelijk.  
Uiteraard is het geheel persoonlijk of een andere verzekeraar 
u accepteert. Dit zult u zelf moeten onderzoeken. 

Nieuwe website 
 

Een nieuwe praktijknaam 
brengt natuurlijk een aantal 
aanpassingen met zich mee. 
De website was er daar een 
van. Sinds kort kunt u mijn 
geheel vernieuwde website 
bewonderen.  
De site is te bezoeken via 
www.massage-therapie.nl en 
nu ook via 
www.agaattherapiepraktijk.nl 
Ik hoop dat u de website 
mooi vindt en de inhoud kunt 
waarderen. 
Heeft u opmerkingen of vra-
gen? Dan kunt u die via het 
contactformulier op de site 
aan mij toesturen. 
 

 
Cursus Manuele  
Lymfedrainage  
uitgesteld 
Vanwege de erkenning door 
de BATC ben ik genoodzaakt 
dit schooljaar een HBO oplei-
ding Medische (basis)kennis 
te volgen. Hierdoor heb ik de 
cursus Manuele Lymfedraina-
ge uitgesteld naar 2007. Ik 
hoop deze cursus begin 
2008 afgerond te hebben. 

Verandering 
openingstijden Agaat 
 

Vanwege de opleiding  
Medische (basis)kennis, wel-
ke ik eind september gestart 
ben, zijn er enkele wijzigin-
gen opgetreden in de  
openingstijden. De opleiding 
vindt elke vrijdagmiddag 
plaats, waardoor er op  
vrijdag alleen nog van 8.30 
tot 11.00 uur behandelingen 
gegeven kunnen worden. Dit 
zal ongeveer tot juni 2007 
duren. 
 
 

Ook heb ik besloten om de 
woensdagavonden te laten 
vervallen. Overdag zal ik dan 
meer uren behandelen. Het 
aantal uren verandert hier-
door dus niet. 
 
 

Voor vaste cliënten betekent 
dit wel dat de overgebleven 
avonden sneller vol zullen 
zijn. Kunt u overdag, dan stel 
ik (en de mensen die echt niet 
overdag kunnen) het erg op 
prijs als u uw afspraken over-
dag laat plaatsvinden. 
 
 

Nieuwe cliënten worden mo-
menteel op een wachtlijst 
geplaatst. Zodra er meer 
ruimte in de agenda komt, 
krijgen zij de gelegenheid 
om in te stromen. 
 
 

Ik hoop met deze opzet  
zoveel mogelijk mensen een 
kans op de nodige behande-
lingen te kunnen geven.  
Alvast bedankt voor uw  
medewerking! 

Tariefswijziging massages 
De erkenning door de BATC brengt ook een verandering 
in de tariefstelling van de consulten met zich mee.  
Vanaf 1 oktober 2006 verandert er nog niets aan het ta-
rief van de standaard consulten, maar zullen nieuwe cliën-
ten wel voor het intakegesprek betalen. Ook is de tarief-
stelling voor voetreflexmassage en ayurvedische massage 
aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ingang van 1 januari 2007 worden de tarieven voor 
alle behandelingen bij Agaat Therapiepraktijk aangepast 
richting de richtlijnen van de beroepsorganisatie: 
 

Sponsormarathon voor Reumafonds bij 
Slender You Wateringen 
 

Op de ochtend en avond van vrijdag 6 oktober heb ik 
voor de tweede keer meegedaan aan de sponsormarathon 
voor het Reumafonds bij Slender You in Wateringen.  
�s Middags heeft Hannah van der Staaij van Massagestu-
dio Aurora uit Honselersdijk mijn plaats ingenomen. Samen 
hebben wij door het geven van stoelmassages ons steentje 
bijgedragen aan dit goede doel. 
 

De opbrengst was zeer de moeite van het vermelden 
waard: met de stoelmassages is een bedrag van � 112,00 
opgehaald! De totale opbrengst van alle activiteiten bij 
Slender You Wateringen was � 1.272,00 en landelijk bij 
alle salons was dit zelfs � 9.000,00! Een vruchtbare dag 
en zeker voor herhaling vatbaar in 2007... 

Tarieven per 1 oktober 2006: 
 

Intakegesprek    � 20,00  
Natuurgeneeskundig consult kort � 20,00 
Natuurgeneeskundig consult lang � 39,00 
Voetreflexmassage 50 minuten � 39,00 
Ayurvedische massage 50 minuten � 45,00 

Tarieven per 1 januari 2007: 
 

Intakegesprek    � 23,00  
Natuurgeneeskundig consult kort � 23,00 
Natuurgeneeskundig consult lang � 45,00 
Voetreflexmassage 50 minuten � 45,00 
Ayurvedische massage 50 minuten � 50,00 

http://www.batc.nl
http://www.massage-therapie.nl
http://www.agaattherapiepraktijk.nl

