
Goed te weten   

 

 

1. De kennismaking 

 

Bij de eerste behandeling wordt vrijwel altijd een uitgebreide anamnese gedaan. Anamnese 

is een vraaggesprek tussen u en mij als therapeut. Dit is belangrijk om erachter te komen wat 

u precies onder de leden heeft. Daarvoor is het goed eerst wat weten over uw (medische) 

voorgeschiedenis.  

Er worden, onder andere, vragen gesteld over de ziektesymptomen, wanneer de klachten 

zijn ontstaan en over uw dagelijkse leven.  

 

Het is voor uw welzijn van belang om eerlijke informatie te verstrekken zodat een 

behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Bij eventuele contra-indicatie zal geen 

behandeling plaatsvinden en in overleg nadere afspraken met u gemaakt worden.  

 

Breng  bij uw eerste afspraak een identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee en eventueel uw 

gebruikte medicatiedoosjes.   

 

Speciaal voor dames: vertel mij altijd als u (vermoedt) zwanger te zijn, een borst operatie 

hebt gehad en/of er lymfe zijn verwijderd! Dit bepaalt mede de behandeling die u kunt 

ondergaan. U kunt zeer zeker behandeld worden maar een aantal acupunctuurpunten en 

bepaalde technieken mogen dan niet gebruikt worden.   

 

Voorafgaand aan een behandeling leg ik u de werkwijze en het behandelplan uit, en geef ik 

aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen bepaalde 

handelingen, geef dit vooral aan.   

 

Iedere volgende behandeling begint met een kort gesprek over de effecten van de 

voorgaande behandeling(en) en uw algehele gezondheid op dat moment.  

 

2. Onze huisregels 

 

Binnen de praktijk (wachtkamer, toiletruimte en behandelruimte) mag niet worden gerookt.   

 

Tijdens uw behandeling neemt Shiatsu praktijk I-H geen telefoon aan. Het is aan te bevelen 

om ook uw mobiele telefoon uit te zetten.   

 

De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de 

cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig 

zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.   

 

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen 

van behandelingen bezwaar bestaat, dient cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te 

maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.   


