
SCREENINGFORMULIER

Geachte deelnemer , 

Voor de masseur en voor het optimaal effect van de stoelmassage is het belangrijk dat hij/zij
vooraf enige informatie heeft over u. Daarom hierbij het verzoek om dit formulier goed door te
lezen en ingevuld en ondertekend, voor aanvang van uw massage, te overhandigen aan de
masseur .Deze informatie wordt door de masseur vertrouwelijk behandeld en blijft ook in het
bezit van de masseur.

Wat is een Touchpro stoelmassage :
De TouchPro stoelmassage is een preventieve en effectieve drukpuntmassage die zorgt voor een
ontspannen en vitaal gevoel. Deze behandeling bestaat uit een massage van hoofd, nek,
schouders, rug, heupen , armen en handen met en aantal strekkingen.

Anders dan een traditionele massage wordt deze massage gegeven door de kleding heen terwijl
de cliënt op een speciale stoel zit die mogelijkheid geeft het lichaam volledig te ondersteunen
en ontspannen.

Belangrijk is om recentelijk (liefst binnen de 4 uur ) iets gegeten en gedronken
te hebben . De massages moeten altijd prettig aanvoelen. Laat de masseur weten als
u de druk te zwaar of te licht vindt.

Heeft u wel eens eerder een massage gehad?

Zo ja , wat voor massage ? ..................................................................................

Heeft u wel eens hoofdpijn ?

Heeft u ergens in de wervelkolom beschadigingen (bijv. whiplash / hernia )

Heeft u reumatische klachten ?

Slikt u medicijnen met een gele sticker ?

Bent u wel eens flauw gevallen ?

Bent u onder behandeling van een arts , specialist , therapeut ?

Zo ja , waarvoor .................................................................................................

Heeft u verder nog blessures , pijn , huidklachten of andere gezondheidsklachten ?

Zo ja , welke ......................................................................................................

Heeft u het coronavirus  ( gehad )  ?

Zijn er zaken die u wilt melden / vragen ?...............................................................

Naam :                                        Datum :                               Ondertekening :

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

BEDRIJFSSTOELMASSAGE

Deze massage is niet geschikt voor zwangere vrouwen aangezien het weeën kan opwekken.
Als u zwanger bent ( of tracht te worden ) zullen wij de stoelmassage aanpassen.

Voor iedere massage zullen we ter plaatse de RIVM check lijst na lezen en volgen.


