
Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie 

SemperVitalis 
                                      Altijd Vitaal ! 

 

 
 

 

 

 

De weg van herstel van evenwicht en natuurlijke balans. 

 

Wat u moet weten  
 
 

 

Wat doet SemperVitalis: 

 

SemperVitalis houdt zich bezig met; massage, therapie en sportverzorging. Wij kunnen u ook van dienst zijn voor 

EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport-Ongevallen) bij evenementen. Bij EHBSO activiteiten hanteren wij richtlijnen van 

het Oranje Kruis en het NIBHV. 

 

 

Openingstijden: 

 

Wij zijn open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur–22.00 uur.  
 
Onze afspraken plannen wij in de avonduren tussen 18:30 en 22:30 uur. In de schoolvakanties en op zaterdag 

kan er ook overdag een afspraak ingepland worden. 

Op zondag zijn wij gesloten. In acute situaties zijn wij op zondag wel bereikbaar. 
 
 
U kunt contact met ons opnemen van 9.00 uur-21.00 uur. Behandeling gebeurd uitsluitend op afspraak. 

• Voor therapeutische behandelingen, sportmassage en/of ontspanningsmassage kunt u bellen 

naar 06-22305537 

• Voor acute situaties op zondagen en feestdagen naar nummer 06-22305537 

 

Tijdens ons werk zijn wij niet altijd in staat om direct de telefoon op te nemen. Spreek dan uw naam 

en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. 

 

Voor meer informatie zie ook menuknop “Contact & Route” en “Overige informatie“ 

 

 

Behandeling minderjarige (t/m 17 jaar): 

 

Bij behandeling van een minderjarige cliënt is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Op 

verzoek moet een geldig legitimatiebewijs getoond kunnen worden.  

 



 

Etage: 

Wij hebben een eenvoudige maar zeer functionele behandelkamer. De behandelruimte bij SemperVitalis bevindt 

zich op de eerste verdieping. Er is GEEN lift aanwezig. De massagebank wordt elektrisch bediend. 

 

 

Vergoedingen: 

Therapeutische behandelingen worden door een groot aantal zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. 

 

 

 

 

Erotische massage:  

Wij doen GEEN erotische massage  

 

 

 

 

 

 

Privacy:  

Voor veel cliënten is het geen probleem om zich te ontkleden in bijzijn van de behandelaar.  

Voor cliënten die privacy wensen bij het ontkleden is in de behandelkamer een ruimte afgeschermd met een 

gordijn (110cm x 100cm). 

 

 

 

 

 

Wanneer is er nog geen behandeling mogelijk:  

 

Therapie: 

Net als bij een fysiotherapeut kan de Musculair therapeut® blessures behandelen. 

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is massage. Tijdens een therapeutische 

behandeling worden daarnaast verschillende specialistische behandelingstechnieken 

toegepast. De technieken vallen onder de Musculoskeletale behandelingen, 

Orthomanuele behandelingen en Neuro-feedback behandelingen. 

 

Vergoeding door de zorgverzekering: 

De Musculoskeletale behandelingen en de Orthomanuele behandelingen worden door zorgverzekeringen vergoed. 

Behandelingen op basis van Neuro-feedback therapie worden (in 2019) niet door zorgverzekeringen vergoed. 

 

Ontspanningsmassage: 

De ontspanningsmasseur doet massage bij gezonde mensen die het plezierig vinden om de spieren soepel te laten  

maken met een rustgevende massage. Bij overbelasting is het soms beter om een afspraak te maken met een 

sportmasseur. 

 

Sportmassage: 

De sportmasseur doet massage bij gezonde mensen die de spieren willen activeren voor een wedstrijd of een 

andere activiteit. De sportmasseur kan u behandelen tot en met de fase van overbelasting. Bij blessures of andere 

zieken en aandoeningen (contra-indicaties) is de sportmasseur verplicht om u door te verwijzen naar een 

fysiotherapeut of arts. 

 

Voorbeeld 1a: 

U hebt spierpijn laag in uw rug. De sportmasseur kan dit vaak prima behandelen. 

 

Voorbeeld 1b:  

U hebt spierpijn in uw been. De sportmasseur kan dit vaak prima behandelen. 

 

Voorbeeld 1c:  



U hebt pijn laag in uw rug en die straalt uit naar een been. De sportmasseur kan na een functieonderzoek  

bepalen om dit niet verder te behandelen, maar u door te sturen naar een 

fysiotherapeut. Als een sportmasseur reden heeft om aan te nemen dat er meer aan de 

hand is dan alleen de spieren is vaak een contra-indicatie nodigbij een fysiotherapeut of 

arts. 

 

Voorbeeld 1d:  

U denkt spierpijn te hebben in uw arm. De ontspanningsmasseur ontdekt een 

ontsteking in uw arm. De masseur kan dan in besluiten om u niet te masseren, maar u 

door te verwijzen naar een fysiotherapeut of arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra- indicaties: 

Dit zijn situaties waarbij de masseur u nog niet mag behandelen, maar eerst moet doorverwijzen naar een 

fysiotherapeut of arts. Voorbeelden van contra-indicaties zijn; 

 

Algeheel: 

• Koorts 

• Infectieziekten: bijv.: griep 

• Te veel pijn 

• Extreme vermoeidheid en uitputting 

• Aversie tegen massage 

• Slechte algehele gezondheid 

• Pathologische klachten 

• Besmettelijke aandoeningen 

• Onverklaarbaar transpireren 

• Onverklaarbare vermoeidheid 

• Duizeligheid 

• Tè hoge bloeddruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatselijk: 

• Ontstekingen 

• Vaataandoeningen 

• Reflexdystrofie 

• Fissuren 

• Fracturen 

• Bij zwangerschap; 

bepaalde lichaamsdelen, in bepaalde 

perioden 

• Niet besmettelijke huidaandoeningen 

• Zwangerschap 

• Menstruatie 

• Spataderen 

• Open been 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Betalingsvoorwaarden  

 
 
Betaling van behandelingen  
 

 Bij contante betaling wordt er betaald, voorafgaande aan de behandeling.  

 

 Bij betaling per bank dient het bedrag, minimaal 1 dag voorafgaande aan de behandeling, 
voldaan te worden op bankrekeningnummer 1422.29.245, ten name van 
SemperVitalis Veenendaal, onder vermelding van naam van cliënt of cliëntnummer.  
Dit cliëntnummer krijgt u bij het maken van de afspraak van de masseur.  

 



Voor de tarieven van de behandelingen: zie Menuknop “Tarieven”  

 
 
Er is nog geen mogelijkheid tot PIN-betaling.  
 


