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Shiatsumassage
De redactie van Massage Magazine bezoekt anoniem steeds twee verschillende massage-
praktijken. Op basis van dezelfde criteria en vanuit ‘het oog van de cliënt’ worden de bedrij-
ven met elkaar vergeleken. Het gaat om de indrukken die een kritische cliënt bij een eerste 
bezoek opdoet, want ze worden slechts eenmaal bezocht. De bedrijven die beoordeeld 
worden, zijn hiervan niet op de hoogte. Dit keer: shiatsumassage.

  Naam: Shiatsulife
  Plaats: Medemblik
  Massagevorm: Shiatsumassage
Ontvangst: Bij het maken van de afspraak tast de masseur goed af 
waarvoor ik wil langskomen. Daarnaast licht hij toe dat de massage 
over de kleding wordt toegepast (en dat ik dus makkelijk zittende 
kleding kan aantrekken). De praktijk is gelegen op de eerste etage van 
een prachtig historisch pand (een voormalig weeshuis). Bij de ingang 
en in het pand zijn naamborden van Shiatsulife bevestigd. In de prak-
tijkruimte word ik vriendelijk ontvangen met een glas water. 
Intake: De masseur neemt uitgebreid de tijd voor een intakegesprek, 
waarin zijn werkwijze en mijn gezondheidssituatie worden besproken. 
Prijs: €55 voor ongeveer 90 minuten (hier ging ook nog het intake-
gesprek aan vooraf).
Ruimte: De massageruimte is netjes, professioneel en praktisch 
ingericht met een massagebank, een kast met massageproducten, een 
bureau, een boekenplank met vakliteratuur, een gootsteen en stoelen 
voor het intakegesprek. De kleuren van het bedrijfslogo komen terug 
in diverse elementen, zoals in de geschilderde balken op het plafond. 
Materiaal: De masseur heeft een elektrisch in hoogte verstelbare 
massagebank met verwarmingselement: heerlijk! De bank is toegedekt 
met een beschermhoes en handdoeken. De masseur werkt over de 
kleding heen en gebruikt dan ook geen massageolie. De ruimte ruikt 
lekker fris en op de achtergrond klinkt vrolijke achtergrondmuziek. 
Massage: Ik mag mijn kleding aanhouden en plaatsnemen op mijn 
buik, waarna de masseur mijn lichaam toedekt met handdoeken. Dan 
past de masseur intermitterende druk toe, waarna hij overgaat op het 
masseren van de nek. Hier blijken veel myogelosen te zitten, die hij 
kundig weet af te tasten en met stevige druk wegmasseert. Op de rug 
worden vooral op de ruggenstrekkers druk- en uitstrijkgrepen toege-
past, ook hierbij gaat de masseur heel gericht te werk. Dan pakt hij 
de benen en voeten aan. Het is te merken dat de masseur ook een 
achtergrond heeft in voetrefl exologie, want ook op de voeten wordt 
gedetailleerd te werk gegaan. Als ik me omdraai worden mijn armen, 
buik, benen, voeten en zelfs het hoofd behandeld. Verstijfde gebieden 
worden met behulp van onder andere triggerpointgrepen behandeld. 
Ondanks dat ik mijn kleding aan heb kunnen houden, heb ik het 
gevoel een complete lichaamsmassage te hebben ondergaan. Na 
afl oop van de behandeling ontvang ik de factuur die ik kan indienen 
bij mijn zorgverzekeraar, samen met een folder en visitekaartje van de 
praktijk. Zelfs de envelop is voorzien van het bedrijfslogo. 
Tip: Geef klanten vooraf aan dat het intakegesprek circa een uur in 
beslag neemt, zodat ze hier rekening mee kunnen houden. 
Totaal/eindoordeel: Van huisstijl tot continue bijscholingen: deze 
masseur heeft alles tot in de puntjes professioneel geregeld en is 
enorm toegewijd in zijn werk. Dit stimuleert een trouw bezoek aan zijn 
praktijk, zeker wanneer je bepaalde lichamelijke klachten gericht wilt 
aanpakken (die ziet hij immers als uitdaging). Een bezoek aan deze 
praktijk zou ik anderen zeker aanraden. 

Naam: Shiatsupraktijk Diemen
Plaats: Diemen
Massagevorm: Shiatsumassage
Ontvangst: Bij het maken van de afspraak legt de masseur me uit 
welke kleding ik het beste kan dragen tijdens de massage. De prak-
tijk is gelegen op de zolderverdieping van een woning. Naast de deur 
zijn bordjes geplaatst van beroepsverenigingen, ik weet dus dat ik 
hier goed zit.
Intake: De masseur neemt uitgebreid de tijd voor een intakegesprek, 
waarin bepaalde lichamelijke klachten nader worden besproken. 
Prijs: €50 voor ongeveer 75 minuten (inclusief het intakegesprek 
van ongeveer een kwartier).
Ruimte: De massageruimte is voorzien van een massagebank, ge-
sloten kasten, een bed en een bureau. Aan de wand hangen de 
diploma’s van de masseur, foto’s en massageplaten.
Materiaal: De masseur heeft een massagebank met verschillende 
kussens en handdoekenrollen, ook maakt ze gebruik van een ver-
rijdbare hoge kruk waar tijdens de massage mijn armen, om en om, 
op worden gelegd. Omdat de masseur over de kleding heen werkt, 
wordt geen massageolie gebruikt. Het is heerlijk rustig in de praktijk.
Massage: Ik lig op mijn rug en word toegedekt met verschillende 
handdoeken. Eerst wordt mijn hoofd met lichte pressuur behandeld. 
Daarna zijn mijn nek en schouders aan de beurt en vervolgens mijn 
armen. Deze worden opgepakt bij de elleboog en de pols en met heel 
rustige, ronddraaiende bewegingen losgemaakt waarna ze met inter-
mitterende druk van boven naar beneden worden aangepakt. Stukje 
bij beetje werkt ze de shiatsupunten in mijn lichaam af, van mijn 
hoofd richting mijn voeten. Als ze bij mijn buik is aangekomen, schrik 
ik een beetje. Mijn buik is een heel gevoelig lichaamsdeel. Daar 
reageert ze goed op door te vragen of ze door mag gaan. Dat mag. 
Ook mijn heupen worden losgemaakt door mijn been bij de knie en 
voet vast te pakken en rustige, roterende beweging te maken. Wat ik 
heel jammer vind is dat juist mijn voeten verder weinig aandacht 
krijgen, terwijl ik dat altijd zo lekker vind. Maar goed, dan had ik 
maar voor een ander soort massage moeten kiezen. Als mijn hele 
lichaam is behandeld, mag ik eerst op mijn linker- en later op mijn 
rechterzij liggen waarna ze mijn benen met kloppende bewegingen 
behandelt. Na afl oop van de massage mag ik rustig weer bijkomen 
en voor vertrek krijg ik nog een glas water aangeboden.
Tip: Tijdens de massage rook ik een parfum dat ik niet lekker vond. 
Geur is erg persoonlijk, dus misschien is het een idee om als mas-
seur geen parfum te gebruiken. Na afl oop van de behandeling ontvang 
ik de factuur die ik kan indienen bij mijn zorgverzekeraar. Er was mij 
telefonisch al medegedeeld dat ik contant diende te betalen. Zelf 
vind ik het prettiger en professioneler overkomen als ik kan pinnen. 
Totaal/eindoordeel: Ik vind het heel knap hoe deze masseur 
mij binnen een paar minuten wist te laten ontspannen. Ik heb 
erg genoten van de massage en van de prettige uitstraling van deze 
dame.
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