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1. Algemene informatie over het beroep 
 

In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 

 

 

A. Functiebenaming(en) 
 

Soigneur, wielrensoigneur 

 

B. Beschrijving van het beroep 
 

 

C. Loopbaanperspectief 
 

Soigneurs zijn actief in alle lagen van de wielersport. Met de juiste paramedische achtergrond en 

instelling kan een soigneur al vrij snel op hoog niveau acteren. Soigneurs zijn actief van 

verenigingsverband tot professionele wielerploegen. Soigneurs die dit ambiëren kunnen zich 

ontwikkelen tot professioneel soigneur. 

 

Er is een kleine groep professionele soigneurs en een grotere groep semi-prof soigneurs actief 

binnen de wielersport, vaak werkzaam bij continentale ploegen. Loopbaanmogelijkheden kunnen 

gezocht worden in een paramedische zijstap binnen het begeleidingsteam van de ploeg. 

Werkomgeving De wielrensoigneur is werkzaam binnen alle lagen van de sport, van 

jeugdwedstrijden in verenigingsverband tot internationale koersen bij 

professionele ploegen en binnen alle disciplines van de KNWU. Dit betreft 

zowel professionele als vrijwillige soigneurs. De soigneur vervult hiermee een 

unieke en zelfstandige functie binnen het begeleidingsteam van (een groep) 

sporters.  

Typerende beroepshouding De soigneur bewaakt en beschermt de gezondheid van zijn of haar renn(st)ers. 

Rol en 

verantwoordelijkheden 

Een soigneur werkt op verzoek van of op (in-)direct initiatief van de KNWU, 

(pro) continental team, vereniging, renner/ster, sponsor, wielerstichting of 

andere wielersport entiteit.  

 Een soigneur bereidt renn(st)ers voor op deelname aan wielerwedstrijden door 

middel van het uitvoeren van stoffelijke (voeding), lichamelijke, paramedische 

(indien nodig onder toezicht van een arts) of psychologische zorg.  

De soigneur heeft een voorbeeldfunctie voor zijn renners en is zich bewust van 

zijn vertrouwenspositie.   

Complexiteit De soigneur heeft een divers pakket aan taken en is op verschillende  niveaus 

werkzaam binnen de wielersport (van vrijwilliger tot prof). De soigneur dient in 

goede harmonie samen te werken met het begeleidingsteam en binnen de 

grenzen zijn eigen vakgebied te blijven. De soigneur dient zich bewust te zijn 

van zijn eigen grenzen en deze te bewaken.  

Wettelijke beroepsvereisten - 

Branchevereisten Houdt zich aan de beroepscode. 

Zorgt mede voor een veilig sportklimaat. 
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D. Beschrijving van het beroep 
Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties 

geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. 

Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en 

overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bijvoorbeeld 

technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). 

 

E. Trends & Innovaties 

 

 

 

2. Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het 

beroep. 

 

Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een 

substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. 

 

Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin 

en een eind, heeft een resultaat en wordt herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen 

worden in handelingen beschreven, zodat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. 

 

Soigneur 
 

 

 

Arbeidsmarkt - 

Wetgeving en regelgeving - 

Ontwikkelingen in de 

beroepsuitoefening 

Sporters kennen veranderende doelen/motieven om (de) sport te bedrijven. 

Hierbij kan gedacht worden aan gezondheid, afvallen etc. 

 

De professionalisering van de sport heeft ook zijn uitwerking op de 

soigneurspositie. Het begeleidingsteam groeit bij (pro tour) ploegen, wat ook 

betekent dat er vaak meerdere soigneurs zijn per ploeg. Voor soigneurs 

ontstaan vaak betere voorwaarden (salariëring etc). 

Kerntaak Werkproces 

Kerntaak 1.1  

Verzorgt sporters 

Zie hieronder. 

 

Arbeidsmarkt - 

Wetgeving en regelgeving - 

Ontwikkelingen in de 

beroepsuitoefening 

Sporters kennen veranderende doelen/motieven om (de) sport te bedrijven. 

Hierbij kan gedacht worden aan gezondheid, afvallen etc. 

 

De professionalisering van de sport heeft ook zijn uitwerking op de 

soigneurspositie. Het begeleidingsteam groeit bij (pro tour) ploegen, wat 

ook betekent dat er vaak meerdere soigneurs zijn per ploeg. Voor soigneurs 

ontstaan vaak betere voorwaarden (salariëring etc). 
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3. Beschrijving van de kerntaken 
 

A. Kerntaak 1.1 Verzorgt sporters 

 

Soigneur 

 

Kernopgave van het beroep  

Begeleiden van renners op individueel niveau of in ploegverband waarbij gezondheid en 

belastbaarheid centraal staat. 

De soigneur draagt bij aan het wedstrijdgeschikt houden van renners tijdens het wedstrijdseizoen 

en het paramedische begeleiden van renners tijdens (meerdaagse) wedstrijden. De soigneur 

handelt volgens de ‘Richtlijnen voor soigneurs omtrent het paramedisch handelen’ die zijn 

opgenomen in de gedragscode soigneur.  

 

Werkprocessen bij Kerntaak 1.1 

 Verzorgt de voeding van renners (voor, tijdens en na wedstrijden); 

 Ondersteunt bij bewaking hygiëne; 

 Ondersteunt bij mentale begeleiding; 

 Voert benodigde massages uit voor en na afloop van de wedstrijd; 

 Voert wondbehandeling en wondverzorging uit; 

 Verleent zorg bij acuut sportletsel; 

 Waarborgt zijn eigen professionele deskundigheid en onafhankelijkheid; 

 Bewaakt de grens tussen belasting en belastbaarheid van de renner; 

 Informeert renners over blessure(preventie); 

 Neemt deel aan multi-disciplinair overleg; 

 Informeert renners over doping en dopingcontrole; 

 Draagt bij aan dopingpreventie; 

 

 



Beroepscompetentieprofiel KNWU Soigneur 

 

Beschrijving van het werkproces bij Kerntaak 1.1 

De soigneur: 

 Is in staat voorlichting en advies te geven over verzorging en voeding; 

 Zorgt mede voor juiste voeding voor, tijdens en na wedstrijden; 

 Ondersteunt bij het schoonmaken van renners direct na afloop van de wedstrijd; 

 Vangt renners op direct na afloop van de wedstrijd (gaat op juiste wijze om met emoties van sporters); 

 Masseert renners voor en na afloop van de wedstrijd; 

 Past EHBSO toe; 

 Toetst veiligheid en hygiëne van sporters; 

 Draagt bij aan het bewaken van de grens tussen belasting en belastbaarheid van de renner; 

 Communiceert met ploegleiding en curatieve sector; 

 Informeert en adviseert over blessurepreventie; 

 Neemt deel aan multidisciplinair overleg; 

 Informeert renners wanneer deze zijn opgeroepen voor dopingcontrole na afloop van een wedstrijd; 

 Is op de hoogte van meest actuele dopingrichtlijnen; 

 Informeert renners over dopingrichtlijnen; 

  

Rol De soigneur draagt bij aan het wedstrijdgeschikt houden van renners tijdens het 

wedstrijdseizoen en het paramedische begeleiden van renners tijdens (meerdaagse) 

wedstrijden. 

Complexiteit De werkzaamheden van de soigneur worden beïnvloed door een aantal factoren in 

de omgeving van de sporter. Voor deze kerntaak kunnen de volgende 

complicerende factoren aan de orde zijn: 

 Omgaan met verschillende belangen van betrokken partijen in relatie tot de 

gezondheid van de sporter; 

 Heterogeniteit van de groep sporters; 

Betrokkenen De soigneur heeft in de uitvoering van deze taak te maken met de ploegleiding, de 

sporters, de ouders (familie) van de sporters, wedstrijdorganisatoren, de juryleden, 

verenigingbestuurders en de curatieve sector.  

Hulpmiddelen Gedragscode soigneurs 

Richtlijnen voor soigneurs omtrent het paramedisch handelen 

Dopingwaaierapp 

www.voorkomblessures.nl  

Kwaliteit van proces 

en resultaat 

De kwaliteit van het proces en resultaat worden beoordeeld aan de hand van de 

volgende factoren: 

 De begeleiding is gebaseerd op vertrouwen in sporters; 

 De sporters worden respectvol bejegend; 

 De begeleiding vindt plaats in een veilig en sportief klimaat; 

 De begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en belevingswereld van de sporter; 

 De gedrags-, hygiëne- en veiligheidsregels worden nageleefd; 

 De soigneur houdt rekening met de grenzen van zijn eigen bevoegdheid. 

Keuzes en dilemma’s  Individueel belang versus teambelang 

 

 

http://www.voorkomblessures.nl/
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Competenties die nodig zijn om kerntaak 1.1 goed uit te voeren:  

Proces Respecteert waarden en normen. Sluit bij begeleiding aan bij de 

ontwikkeling en belevingswereld van de sporter. Houdt rekening 

met gedrags-/veiligheidsregels, gedragscode en hygiëne.  

Resultaat  Verzorging van sporters sluit aan bij de ontwikkeling en 

belevingswereld en vindt plaats in een sportieve en respectvolle 

sfeer. De gezondheid van de sporter is gewaarborgd bij de 

begeleiding van de soigneur.  

 

 

 

Begrippenlijst 

 

KNWU  Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 

 

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité *  Nederlandse Sport Federatie  

 

NGS  Nederlands Genootschap voor Sportmassage 

 

BCP  Beroepscompetentieprofiel 

 

EBSO  Eerste Hulp bij Sport Ongevallen  
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4. Gedragsregels  
 

A. Gedragsregels soigneurs KNWU 
 

Deze gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de werkgroep soigneurs van de KNWU. Ze zijn 

een uitwerking van de ethische normen waaraan het intermenselijk handelen als soigneur, naast 

de geldende wetgeving, gebonden is. 

 

Overal in de tekst waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm 

bedoeld. Onder ‘renner’ wordt iedere sporter verstaan die actief is in één of meerdere disciplines 

binnen de KNWU. 

 

Definities 

Soigneur Een sportmasseur die een specifieke kennis en deskundigheid heeft met  

 betrekking tot de wielersport en hierdoor gerechtigd is renners te  

 begeleiden binnen de kaders zoals vastgelegd in het beroepsprofiel  

 soigneurs. 

Soigneren Het begeleiden van renners op individueel niveau of in ploegverband,  

 waarbij het gezond houden en een indruk hebben van de gezondheid  

 van de renner centraal staat. Tijdens het wedstrijdseizoen de renner  

 wedstrijdgeschikt houden. En het begeleiden van renners tijdens de  

 wedstrijd en tijdens meerdaagse wedstrijden. 

Seksuele intimidatie Elke vorm van seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in  

 verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die  

 door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt  

 ervaren. 

NGS Nederlandse Genootschap voor Sportmassage. 

 

 

Gedragsregels 

1. Iedere soigneur is in het bezit van een diploma sportmassage dat minimaal voldoet aan de 

leerdoelen en eindtermen zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd bij de NGS en gelijkwaardige 

opleidingen. De gedragsregels die voor de sportmasseur gelden, gelden dus ook voor de 

soigneur. Soigneurs dienen bekend te zijn met deze gedragsregels voor sportmasseurs (zie 

ook bijlage Gedragsregels NGS). 

 

2. De soigneur voert zijn taken uit als onafhankelijk deskundige met inachtneming van de 

heersende normen en waarden in zowel de medische - als de sportwereld. De soigneur 

handelt volgens de hieronder beschreven“richtlijnen voor soigneurs omtrent het paramedisch 

handelen” én volgens de regelgeving van de internationale - (UCI) en nationale wielrenunie 

(KNWU). 

 

Richtlijnen voor soigneurs omtrent het paramedisch handelen: 

 In het bijzonder onthoudt de soigneur zich van –of verzet zich tegen- 

 enige betrokkenheid bij handelingen en methoden die onder de UCI Anti Doping 

Reglementen zijn verboden; 

 het gebruik van materie of procedures die kunstmatig de samenstelling van het 

menselijk lichaam veranderen. 
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 De soigneur volgt de instructies van een arts op bij de behandeling van een zieke of 

geblesseerde renner, maar onthoudt zich van iedere handeling waarvoor hij niet is 

geautoriseerd volgens de wetgeving van zijn eigen land of het land waarbinnen hij zijn 

diensten verleent. 

 Er wordt zorg verleend in overeenstemming met de werkelijke behoeften van de renner. 

De soigneur zal zich onthouden van behandeling met een experimenteel karakter. 

 De soigneur beperkt zijn activiteiten tot die handelingen waarvoor hij voldoende 

oefening en ervaring heeft om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.  

 De soigneur informeert de renner over de aard en het doel van de behandeling.  

 De soigneur mag geen handelingen op de renner uitvoeren zonder de toestemming van 

de renner zelf.  

 

3. De soigneur dient er voor te waken dat verbale of fysieke intimiteit een rol gaat spelen in het 

kader van de hulpverlening. Al het besprokene en alle handelingen dienen de toets van 

derden te kunnen doorstaan (zie KNWU- reglement Titel XIII Hoofdstuk IV 

(http://www.knwu.nl/jury-reglementen/reglementen ), Gedragsregels en het bijgevoegde 

NOC*NSF gedragsregels seksuele intimidatie). 

 

4. De soigneur is verantwoordelijk voor zijn eigen beroepsuitoefening, alsmede voor de kwaliteit 

van de zorg- en dienstverlening door hemzelf en door derden “in opdracht van hem”. 

 

5. De soigneur is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat soigneurs 

verplicht zijn tot geheimhouding in zaken de renner betreffende, tenzij de renner 

toestemming geeft om informatie te verstrekken. 

 De soigneur respecteert het privé leven van de renner en, in het belang van diens  

privacy, is hij discreet over de verleende zorg, niettegenstaande verplichtingen om de vereiste 

informatie te verstrekken ingevolge de reglementen van de UCI en/of KNWU of een wettelijke 

voorziening.  

 De soigneur dient zich bewust te zijn van zijn vertrouwenspositie en hij zal de renner bij  

informatie-uitwisseling hiervoor toestemming vragen, teneinde een zorgvuldige informatie-

uitwisseling te waarborgen.  

 De renner heeft recht op alle informatie over zijn gezondheid of zijn psychische of  

fysieke toestand die de soigneur heeft geregistreerd of waarvan hij de registratie heeft 

verkregen. 

 

6. De soigneur dient wanneer in een situatie verschillende belangen spelen, primair de 

gezondheid van de renner te beschermen.  

 

7. De soigneur vermijdt –en verzet zich tegen- gebeurtenissen, situaties en omstandigheden die 

een negatief effect kunnen hebben op de fysieke integriteit en het fysieke en/of psychische 

welzijn van de renner. 

 

8. Het gedrag van de soigneur dient een voorbeeld te zijn voor de renner. 

 

 

Bijlagen 

- NOC*NSF gedragsregels seksuele intimidatie 

- Gedragsregels NGS 

http://www.knwu.nl/jury-reglementen/reglementen
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NOC*NSF gedragsregels seksuele intimidatie 
Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke 

sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  

 

- De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt.  

- De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan 

nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.  

- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter.  

- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter 

tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

misbruik.  

- De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten.  

- De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

- De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer.  

- De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 

(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is 

wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze 

personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

- De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële 

beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 

gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  

- De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen 

die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming 

is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

- In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

  

 

Vertrouwenspunt Sport 

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen: 

- Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag tm vrijdag 08.00 – 22.00 uur, 

zaterdag 12.00 – 16.00 uur 

- E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl   

- Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport 

Zie tevens www.vertrouwenspuntsport.nl 

http://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
http://www.vertrouwenspuntsport.nl/
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Gedragsregels NGS 

 

Artikel 1 

In deze gedragsregels wordt verstaan onder: 

Sportmassage 

Het complex van maatregelen, adviezen en vaardigheden op de gebiedenvan massage, 

verzorging en blessurepreventie. 

 

Massage 

Het toepassen van een complex van handgrepen op een lichaamsdeel van een sportbeoefenaar 

met als doel diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige 

gevolgen van die sportbeoefening weg te nemen, of deze zo min mogelijk te doen voelen.    

 

Verzorging 

Het toepassen van tapen, bandageren, eerste hulp en reanimatie en hetgeven van adviezen 

inzake lichaamsverzorging, voeding, mentale verzorging en algehele hygiëne    

 

Blessurepreventie 

Het toepassen van maatregelen en het geven van adviezen ten behoeve van de sporter en zijn 

begeleiders ter voorkoming of verergering van sportletsels dan wel recidivering van letsels. Het 

tot wedstrijdfit begeleiden van de sporter na een aandoening en/ of behandeling in de 

(sport)medische of paramedische sfeer. 

 

Seksuele intimidatie 

Elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in 

verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 

gedwongen worden ervaren.   

2. Sportmasseur: de door het NGS als zodanig gediplomeerde.  

3. Genootschap: Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).  

4. Cliënt: Persoon die wordt behandeld.  

5. Verwijzer: Verwijzende persoon of instantie.  

 

Artikel 2 

De sportmasseur zal zijn cliënt naar beste vermogen en zonder aanzien des persoons behandelen, 

adviseren en begeleiden. Hij zal aan hem toevertrouwde feiten van vertrouwelijke aard te allen 

tijde dienen te respecteren. 

 

Artikel 3 

De sportmasseur zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden hem de mogelijkheid toe bieden, 

ernaar streven elke cliënt de meest adequate behandeling te geven. 

 

Artikel 4 

De sportmasseur zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere deskundigen, werkend 

op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen. Hij onthoudt zich bij de uitoefening van 

zijn beroep van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen 

deskundigheid en/of bekwaamheid. 
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Artikel 5 

De sportmasseur is vrij in zijn opzet van een te volgen behandelplan. Hij zal echter gevolg geven 

aan de adviezen van de verwijzer. 

 

Artikel 6  

De sportmasseur zal in zijn behandeling en advisering rekening houden met de 

levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de cliënt. Bij al zijn handelen zullen 

de belangen van de cliënt prevaleren, ongeacht of de cliënt reeds tot zijn cliëntenkring behoort, 

dan wel zich tot hem wendt met het verzoek tot zijn cliëntenkring te worden toegelaten. 

 

Artikel 7  

De cliënt is vrij in de keuze van sportmasseur. Het recht op deze vrije keuze houdt eveneens in dat 

een cliënt de relatie met de behandelend sportmasseur kan verbreken. 

 

Artikel 8  

De sportmasseur zal de cliënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger op een voor hem 

begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de behandeling en de wijze waarop deze 

wordt toegepast. Het bovenstaande geldt eveneens voor eventuele wijzigingen in de 

behandeling. 

 

Artikel 9  

Behandeling kan geschieden na verwijzing. De verwijzing dient plaats te vinden in de vorm van 

een gedateerde en ondertekende schriftelijke opdracht, die verder nog bevat: naam en 

woonplaats van de opdrachtgever, naam, geboortedatum en woonplaats van de cliënt en 

diagnose en/of omschrijving van de diagnostiek. 

 

Artikel 10  

Indien de sportmasseur van mening is dat de door de verwijzer verstrekte gegevens en/of 

voorschriften niet kunnen bijdragen tot een effectieve behandeling, dan stelt hij zich daaromtrent 

onverwijld in verbinding met de verwijzer voor nader overleg, zonder daarbij de cliënt onnodig te 

verontrusten. 

 

Artikel 11  

Het is in het belang van de cliënt steeds zodanig op te treden dat bij de cliënt geen twijfel kan 

rijzen omtrent de persoon of de deskundigheid van de verwijzer, noch omtrent de juistheid van 

de verwijzing. 

 

Artikel 12  

Indien een verwijzing een aanwijzing inhoudt, waarvan de sportmasseur de uitvoering 

onverantwoord of niet adequaat acht, is hij verplicht de verwijzer hiervan schriftelijk en voorzien 

van de motivatie op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 13 

De sportmasseur dient zich te onthouden van het verstrekken van informatie aan een cliënt, 

waarvan hij weet of kan vermoeden dat de verwijzer, om hem moverende redenen, deze niet 

kenbaar heeft gemaakt. 

 



Beroepscompetentieprofiel KNWU Soigneur 

Artikel 14 

De sportmasseur is vrij in zijn beslissing over het al dan niet aanvaarden van een schriftelijke 

opdracht van een verwijzer tot behandeling van een cliënt. 

 

Artikel 15 

Indien de sportmasseur een opdracht niet aanvaardt, stelt hij de verwijzer hiervan op de hoogte. 

Als er aanleiding toe bestaat, verwijst hij de cliënt door naar een collega nadat hij zich ervan 

vergewist heeft dat deze collega bereid is de betreffende cliënt te behandelen. 

 

Artikel 16 

De sportmasseur die een cliënt in opdracht van een verwijzer in behandeling neemt, is verplicht 

deze schriftelijk op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling en diens advies te 

vragen bij zich voordoende moeilijkheden. Tevens stelt de sportmasseur aan het eind van de 

behandeling de verwijzer op de hoogte van het resultaat van de behandeling. Indien, zoals 

bijvoorbeeld in instellingen, op andere wijze in rapportage is voorzien, verleent de sportmasseur 

hieraan zijn volledige medewerking. 

 

Artikel 17 

De behandelend verwijzer geeft opdracht tot het staken of continueren van de behandeling. In de 

rapportage aan de verwijzer kan de sportmasseur hieromtrent zijn eigen visie en advies geven. 

Indien de cliënt bij herhaling blijk geeft van onverschilligheid of onwil, doet de sportmasseur er 

beter aan de behandeling te staken. Omtrent een dergelijk voornemen en de aanleiding daartoe 

dient hij in overleg te treden met de verwijzer. 

 

Artikel 18 

De sportmasseur onthoudt zich van het, in het openbaar of ten overstaan van de cliënt, kritiek 

uitoefenen op de inzichten of aanwijzingen van de behandelend verwijzer of die van collega’s. 

 

Artikel 19 

Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid jegens de cliënt is de sportmasseur gehouden met de 

verwijzer ofwel met andere hulpverleners overleg te plegen, indien hij meent, dat zijn of hun 

handelingen, of nalaten daarvan, de belangen van de cliënt schaden of zouden kunnen schaden. 

 

Artikel 20 

Indien het voorafgaande niet tot resultaat leidt en het de sportmasseur naar eer en geweten niet 

mogelijk is de behandeling uit te voeren, is hij verplicht de verwijzer hiervan schriftelijk en 

voorzien van een motivatie op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 21 

Verschil in opvattingen over de behandeling van de cliënt mag nooit leiden tot wijziging van de 

behandeling zonder voorafgaand overleg met de verwijzer. 

 

Artikel 22 

Gewild of ongewild neemt de sportmasseur via zijn cliënt op enigerlei wijze kennis van feiten van 

vertrouwelijke aard. Te allen tijde zal hij dit vertrouwen dienen te respecteren. De sportmasseur 

dient hiermee uiterst zorgvuldig om te gaan en dient een zekere afstand te bewaren. De 

sportmasseur dient er dus voor te waken dat verbale of fysieke intimiteit een rol gaat spelen in 

het kader van de hulpverlening. De sportmasseur onthoudt zich van elke vorm van seksuele 
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intimidatie tegenover de cliënt. Al het besprokene en alle handelingen dienen de toets van 

derden te kunnen doorstaan. Er zullen slechts mededelingen met betrekking tot de cliënt aan 

derden worden gedaan  indien ook maar enigszins mogelijk in overleg met de cliënt  wanneer hij 

ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt of zijn omgeving hiermee zullen zijn gediend. 

 

Artikel 23  

De sportmasseur zal al hetgeen hem in het kader van zijn beroepsuitoefening door de cliënt is 

toevertrouwd en verder alles wat hem in de uitoefening van zijn beroep ter kennis is gekomen, 

beschouwen als beroepsgeheim. De bespreking van een behandeling in tijdschrift of vakkringen 

valt buiten deze beperkingen, mits de identiteit van de cliënt niet uit de verstrekte gegevens kan 

worden afgeleid. 

 

Artikel 24 

De cliënt heeft recht op een ononderbroken behandelingsperiode. Is onderbreking van de 

behandelingsperiode te voorzien en waarneming niet te realiseren dan begint men een 

behandeling niet en verwijst men de cliënt door naar een collega, een en ander in overleg met 

cliënt, verwijzer en collega. 

 

Artikel 25 

De cliënt dient op de hoogte te worden gesteld over het verstrekken van gegevens aan de 

verwijzer. Desgewenst kan de cliënt ingelicht worden omtrent de aard van deze gegevens. 

 

Artikel 26 

Handelingen ten aanzien van cliënten en verwijzers met het oogmerk daardoor de eigen praktijk 

ten koste van collegae te vergroten, of andersoortig voordeel te behalen, is ontoelaatbaar. 

 

Artikel 27 

De sportmasseur dient te handelen naar hetgeen hij in zijn beroepsopleiding heeft geleerd. Hij 

behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Nieuwe kennis of behandelingsmethoden 

zal de sportmasseur niet voor zichzelf houden. Hij zal deze op daartoe geëigende wijze ter 

beschikking stellen aan collega’s, zodat zoveel mogelijk personen daarvan kunnen profiteren. 

 

Artikel 28 

De sportmasseur dient tijd te reserveren voor het bijhouden van vakliteratuur en voor het 

bijwonen van lezingen, studiedagen en cursussen en vergaderingen met betrekking tot zijn 

vakgebied. 

 

Artikel 29 

Bij het geven van lezingen of voorlichting en het (laten) publiceren omtrent het beroep zal de 

sportmasseur alle zorgvuldigheid in acht nemen en geen concurrerende houding aannemen 

tegenover andere sportmasseurs. 

 

Artikel 30 

Het is raadzaam dat een sportmasseur, alvorens te publiceren, contact opneemt met het NGS en 

de tekst van deze publicatie aldaar ter inzage geeft. 
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Artikel 31 

Het verdient aanbeveling het gevelbord, zoals uitgegeven door het NGS, te voeren in verband 

met de beroepsbescherming. 

 

Artikel 32 

Voor de sportmasseur werkzaam in dienstverband gelden de gedragsregels die voortvloeien uit 

het dienstverband, voor zover zij niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en de 

gedragsregels voor sportmasseurs. 

 

Artikel 33 

Ook in dienstverband dient de sportmasseur te kunnen werken op de voor sportmassage 

gebruikelijke wijze. Hij dient te kunnen beschikken over voldoende behandeltijd. De inrichting en 

de grootte van de behandelruimte moeten voldoen aan de eisen van zijn beroepsuitoefening. 

 

Gedragsregels bij zakelijke handelingen 
 

Artikel 34 

Van de praktijkvoerder mag worden verwacht, dat hij bij de cliënt een gespecificeerde declaratie 

indient waarop staan vermeld het aantal gegeven behandelingen en de data waarop het aantal 

gegeven behandelingen en de data staan vermeld waarop deze werden gegeven. 

 

Artikel 35 

Verzuimde behandelingen van cliënten die niet tenminste vierentwintig uur van tevoren zijn 

afgezegd mogen worden doorberekend. 

 

Artikel 36 

Niet gegeven behandelingen, anders dan in voorgaand artikel, mogen niet in rekening worden 

gebracht. 

 

Artikel 37 

De sportmasseur moet beschikken over een voor de uitoefening van zijn handelingen voldoende 

geoutilleerde praktijkruimte. Tenminste moet aanwezig zijn: massagetafel/stoel, voldoende 

ondersteunende materialen, voldoende afdekmateriaal, voldoende licht en ventilatie, gelegenheid 

tot ontkleden. Tevens draagt de sportmasseur bij gebruik van elektrische apparatuur zorg voor de 

veiligheid van de cliënt en hemzelf. 

 

Artikel 38 

De sportmasseur draagt zorg voor een goede organisatie van zijn praktijk. 

 

Artikel 39 

Van iedere cliënt dienen te worden geregistreerd: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer 

(zo mogelijk), anamnese, onderzoek, gegevens over het verloop van de behandeling, aantal 

gegeven behandelingen en de betalingen, alsmede de naam van de huisarts en de verwijzer. 

Hierbij dienen de bepalingen van de Wet op de Persoonsregistratie in acht te worden genomen. 

 

Artikel 40 

Met name in de zelfstandige praktijkvoering zal de cliënt voor de aanvang van de behandeling 

geïnformeerd moeten worden over de duur en het mogelijk aantal behandelingen, het tarief en 
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de betalingswijze. Ook dient de cliënt gewezen te worden op de financiële consequenties van 

wegblijven zonder geldige reden of tijdig bericht. 

 

Artikel 41 

Bij een grote toeloop van cliënten dient men voor een redelijke doorstroming zorg te dragen. 

Wordt de wachtlijst te lang dan dient men de cliënt door te sturen naar een collega, een en ander 

in overleg met de cliënt, de verwijzer en de collega. 

 

Artikel 42 

In geval van afwezigheid of ziekte van de praktijkhouder is waarneming door een collega 

mogelijk. De sportmasseur wiens praktijk wordt waargenomen dient de waarnemer zo goed 

mogelijk op zijn taak voor te bereiden. Na waarneming voor een collega zal de waarnemer deze 

zo volledig mogelijk op de hoogte brengen van de gang van zaken tijdens zijn afwezigheid. 

 

Artikel 43 

Het verdient aanbeveling iedere samenwerkingsvorm in regels en voorwaarden vast te leggen en 

deze te laten controleren door accountant en/of notaris/jurist. 

 

Artikel 44 

Indien een sportmasseur een medewerker in dienst neemt, ontstaat een dienstverband waarvoor 

een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De sportmasseur is werkgever en verantwoordelijk 

voor salaris en sociale voorzieningen van de collega-werknemer. 

 

Artikel 45 

Als bij de behandeling van cliënten contra-indicaties blijken of worden vermoed, dan is de 

sportmasseur gehouden de betrokkene te adviseren zich in verbinding te stellen met zijn arts en 

af te zien van verdere behandeling, maatregelen en/of adviezen. 

 

Artikel 46 

De sportmasseur zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met zijn beroepsethische 

opvattingen of met de voor sportmasseurs geldende gedragsregels. In die gevallen waarin de 

gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de sportmasseur in de 

geest van die regels te handelen. 
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