NVFB-ZwangerFit®massage
Zwangerschapsmassage of Mama-massage
VOORWAARDEN
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Wanneer je voor de eerste keer komt, vindt eerst een telefonische intake plaats. Dit om eventuele
aandachtspunten te bespreken. Bij, aan de zwangerschaps gerelateerde, klachten en een verwijzing van je
zorgverlener (huisartsen/verloskundige) zal ik, voorafgaand aan de eerste massagebehandeling, ook een
lichamelijk onderzoek afnemen.
We spreken de gewenste massagebehandelingstijd af. Uit- en aankleden zit in de massage-behandeltijd!
Afhankelijk van de afgesproken massage-behandeltijd kan ik een gedeeltelijke of zelfs een totale
lichaamsmassage geven.
Tijdens de massage houd je je ondergoed aan. Bij een totale rugmassage zal ik wel je BH-bandje losmaken
en je vragen de schouderbandjes naar beneden te doen; dit in verband met het gebruik van olie.
Tijdens de massage dek ik met badlakens/badhandoeken delen van je lichaam, die ik niet masseer, af.
Gebruik van deze badhanddoeken zijn bij de behandeling inbegrepen.
Het is prettig wanneer de mobiele telefoon uitgeschakeld is tijdens de massagebehandeling.
Je mag je baby tijdens de Mama-massage meenemen, maar bedenk dat baby's niet voorspelbaar zijn. Als
we door de aandacht/het huilen van je baby niet aan een volwaardige massagebehandeling toekomen,
wordt deze toch volledig in rekening gebracht. Oppas regelen is wellicht een betere optie!
Hygiëne en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik verwacht van jou hetzelfde!
Ik heb, als fysiotherapeut, een geheimhoudingsplicht. Alles, wat je met mij tijdens de massage bespreekt,
blijft 'onder ons'.
Multidisciplinaire samenwerking: Bij klachten, die ik niet verhelpen kan, zal ik je doorsturen naar bijv. een
bekkenfysiotherapeut. Ik kan daarvoor een hulpvraag schrijven.
Dit gaat altijd in overleg met jou!
Bij de, aan de zwangerschap gerelateerde, problemen kan/zal er, in overleg met jou, een terugkoppeling
plaatsvinden met de verloskundige, gynaecoloog en/of huisarts.
Indien je mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of
letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.
Een Zwangerschapsmassage en/of Mama-massage kan eenmalig, maar bij klachten is het raadzaam vaker
te komen. Dit kan d.m.v. een 2-, 3- of meer 'rittenkaart'.
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Na afloop van de massagebehandeling(en) ontvangt een nota, deze dient binnen een week te zijn voldaan.
Bij verhindering graag 24 uur vooraf aan mij (Dianne Sissing-van der Meer; T: 026 325 51 16) bericht,
anders worden de volledige kosten in rekening gebracht. Er wordt dan direct een nieuwe afspraak gemaakt.
Bij annulering van de Zwangerschaps- of Mama-massage afspraak, minimaal 24 uur van te voren, wordt
administratiekosten à € 12,50 in rekening gebracht.
Bij annulering van een Zwangerschaps- of Mama-massage afspraak binnen 24 uur worden de volledige
kosten in rekening gebracht.
Misschien overbodig om te vermelden, maar ik bied beslist geen erotische massages aan. Ook de vraag
ernaar wordt zeker niet op prijs gesteld.

Zwangerschapsmassage of Mama-massage:
Een moment van aandacht en tijd voor jezelf !
Een moment van ontspanning voor jou (en je baby)!
Raadpleeg je zorgverzekeraar i.v.m. de mogelijkheid tot vergoeding bij niet gecontracteerde
zorgverleners fysiotherapie.
Bij vragen en/of onduidelijkheden graag contact opnemen.
Groet, Dianne Sissing- van der Meer.
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