
Met stoelmassage meer mens
Wie regelmatig een stoelmassage neemt, voelt zich energieker, meer

ontspannen en stressbestendiger. De massage helpt bovendien klachten

als RSI, vermoeidheid, hoofd-, nek- en rugpijn te voorkomen.

Gun uzelf en uw medewerkers zo'n gezonde gewoonte!

Stoelmassages worden gegeven:
• bij bedrijven en instellingen

• op vitaliteitsdagen en in gezondheidsweken

• bij kerstborrels, personeelsfeesten en sportdagen

• tijdens heidagen, managementmeetings, beurzen,  

 congressen, cursussen, open dagen, etc.

• op feesten en festivals, in sauna’s en zwembaden

• backstage aan musici, zangers, dansers en acteurs

Neem voor meer informatie of een afspraak voor  

demonstratiemassages contact op met:

Jolanda Touw

Jacoba van Beierenlaan 65

2353 DT Leiderdorp

M 06-11 11 05 61

E jolanda@ontspannenwerken.nu

www.ontspannenwerken.nu Licentiehouder TouchPro® Europe



Stoelmassage op de werkplek 

Stoelmassage is een korte drukpuntmassage van rug, nek, schouders, armen,  

handen, hoofd en heupen. De massage is gebaseerd op de Japanse acupressuur-

techniek. Een stoelmassage duurt 15 tot 20 minuten. Voorafgaand aan de  

massage stelt de masseur enkele vragen over de gezondheid van de cliënt, om 

vast te stellen of de massage aan de betreffende persoon gegeven mag worden. 

Voor zwangere vrouwen is deze massage bijvoorbeeld niet geschikt.

De persoon die gemasseerd wordt kan de kleding gewoon aanhouden. Er wordt 

geen olie gebruikt bij de massage. De cliënt zit op een speciale massagestoel, die 

het lichaam goed ondersteunt en uitnodigt tot ontspannen. De masseur neemt 

deze stoel bij elk bezoek mee.

Ontspannend en vitaliserend
Een stoelmassage bevordert de bloedsomloop, ontspant de spieren en geeft  

energie. Door de verbeterde aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van  

afvalstoffen stimuleert de massage het zelfgenezend vermogen van het lichaam. 

Bovendien worden mensen zich door regelmatige massage bewuster van hun 

lichaam, waardoor ze hier ook beter naar gaan luisteren. Zo helpt stoelmassage 

klachten als RSI, vermoeidheid, hoofd-, nek- en rugpijn te voorkomen. 

 

Minder ziekteverzuim
Uit diverse onderzoeken bij bedrijven in de Verenigde Staten en in Europa  

blijkt, dat regelmatige stoelmassage medewerkers fitter, productiever en  

stress bestendiger maakt. Concentratievermogen en motivatie nemen toe,  

waardoor de prestaties verbeteren. Daarbij blijkt het ziekteverzuim aanmerkelijk 

te dalen. 

Gecertificeerde TouchPro-stoelmasseurs
TouchPro® Europe stoelmassage is de meest toegepaste en onderzochte vorm 

van stoelmassage in Europa. Voor de opleiding tot stoelmasseur is een gedegen 

vooropleiding vereist, zoals fysiotherapie, sportmassage of een gelijkwaardige 

massageopleiding. Jaarlijks toetst TouchPro® ook de kwaliteit van de bij  

de organisatie aangesloten gelicenseerde masseurs. Op www.touchpro.nl is meer 

informatie te vinden over TouchPro® en stoelmassage.

Werkwijze
De masseur zorgt voor informatie over stoelmassage en voor een intekenlijst. 

Vanuit de organisatie regelt een contactpersoon en/of de masseur de planning 

van de massages. Als nodig kunnen meerdere TouchPro-masseurs ingezet worden. 

Benodigde ruimte
Voor de massage is een ruimte nodig van minimaal 3 bij 3 meter.

Kosten
Demonstratiemassages (max. 3)

Gratis, mits er minimaal 6 massages aangevraagd worden.

Tarief

 21,50 per massage

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Binnen de werkkostenregeling geldt stoel
massage als nihilwaardering. De kosten voor stoelmassage mogen daarom onbelast  
aangeboden worden aan medewerkers, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. 
Er worden geen reiskosten in rekening gebracht bij een enkele reisafstand tot 50 kilometer.


