Voorwaarden deelname kwaliteitsregister Netwerk Massage bij Kanker
Instituut Massage bij Kanker wil de kwaliteit en betrouwbaarheid van het kwaliteitsregister Netwerk
Massage bij Kanker (NMbK), de landelijke uitstraling en goede relaties met de Verwijsgids Kanker en het
medische circuit bewaken en waarborgen. Om voor aansluiting bij het kwaliteitsregister NMbK in
aanmerking te komen vragen wij de leden om een reële tegenprestatie, te vinden in onderstaande
voorwaarden.
Wie kan zich aansluiten?
- Masseurs en massagetherapeuten die de specialisatie training Massage bij Kanker van het
Instituut Massage bij Kanker succesvol hebben afgerond.
- Masseurs en massagetherapeuten die bij een ander opleidingsinstituut een specialisatietraining
op het gebied van massage bij kanker hebben afgerond. Het opleidingsinstituut dient de scholing
ter accreditatie aan te bieden aan het kwaliteitsregister Netwerk Massage bij Kanker.
Voorwaarden voor accreditatie zijn o.a. dat de training voldoet aan de richtlijnen van de Society
for Oncology Massage en dat de hoofddocent professional member is van de Society for
Oncology Massage.
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Wat zijn de voorwaarden?
Van ieder lid wordt verwacht dat hij de doelen van het Netwerk onderschrijft en dat hij niet in strijd
daarmee handelt. Verder wordt verwacht dat een lid de belangen van het beroep en /of de
beroepsgenoten of het Netwerk niet benadeelt.
Leden hebben een specialisatietraining Massage bij Kanker conform richtlijnen (S4OM en NMbK)
succesvol afgerond;
Leden bieden actief massage bij kanker aan in hun praktijk of zorginstelling;
Leden passen massage bij de ziekte kanker toe conform de richtlijnen van de training inclusief anamnese
en verslag;
Leden passen geen lymfedrainage toe bij cliënten die kanker hebben (gehad), tenzij hij/zij daarvoor een
specifieke oncologische opleiding voor gedaan heeft en BIG-geregistreerd is.
Leden zijn verplicht jaarlijks 1 dag bijscholing te volgen, te weten de Landelijke scholingsdag voor
masseurs en massagetherapeuten Massage bij kanker, te starten in het jaar na afronding van de training.
Deze dag is geaccrediteerd. Dit is tevens een verplichting mochten oud-deelnemers van de training op
een later tijdstip aan willen sluiten bij het Netwerk.
Oud-deelnemers die op een later tijdstip lid worden van het Netwerk maken aantoonbaar dat ze in de
periode tussen afronding van de training en moment van aanmelding actief massage bij kanker hebben
toegepast en/of bijscholingen hebben gevolgd op het gebied van Massage bij Kanker.
Leden tekenen voor akkoord inzake de voorwaarden van het kwaliteitsregister NMbK en de reglementen
rondom gebruik van het logo en de flyers van het kwaliteitsregister NMbK.
Leden zetten op de eigen website een tekst over Massage bij Kanker met een link naar de website van het
Netwerk Massage bij Kanker. Heeft een lid geen website of nog geen tekst over Massage bij Kanker op
zijn/haar website dan publiceren we alleen de andere gegevens. Omdat de authenticeit van jou als
masseur bepaalt of een klant naar jou toekomt is de regel dat je een eigen tekst op je website zet, dus
geen kopie van de teksten van IMbK.
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De tekst op de persoonlijke website voldoet aan een aantal voorwaarden, te weten:
Geen gebruik van het woord ‘behandelen’
Geen gebruik van teksten van de website, flyers of artikelen van www.massagebijkanker.nl
(Dit geldt overigens voor iedereen, ze vallen onder de auteursrechten)
De tekst gaat alleen over massage. Geen vermelding in de tekst van energie-behandelingen (zoals
Reiki, magnetiseren enz.), afvoeren van afvalstoffen of aanbod van andere ondersteunende
middelen zoals voedingssupplementen.
Leden plaatsen het logo van het ‘Netwerk Massage bij Kanker’ op hun website met een link naar
het Netwerk Massage bij Kanker op www.massagebijkanker.nl
Leden vermelden dat ze opgenomen zijn in de Verwijsgids Kanker, Kanker.nl en OOKWijzer.
Leden zijn zorgvuldig in het geven van advies aan cliënten die specifiek komen voor massage bij
kanker. Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen verwijzen voor massage door naar leden van
het Netwerk. Zij hebben de verwachting dat de leden van het Netwerk zich daarin onthouden van
adviezen buiten de scope van massage.

Wat is de investering?
Inschrijfkosten € 30,- (excl. BW)
Jaarlijkse contributie € 120,- (excl. BTW)
De deelname aan het kwaliteitsregister NMbK is steeds voor een periode van 12 maanden, met
een opzegtermijn van 2 maanden voor het verstrijken van de periode. Indien de factuur zonder
opgave van reden niet tijdig betaald wordt verwijderen wij je van de website. Je krijgt hierover
bericht. Aan het opnieuw plaatsen op de website zijn € 25,- administratiekosten verbonden. Na
betaling van deze kosten en de factuur plaatsen wij je vermelding weer op de website.
Deelname aan de jaarlijkse Landelijk Scholingsdag te starten in het jaar na afronding van de training.
Beëindiging deelname Netwerk Massage bij Kanker
- Beëindiging lidmaatschap Netwerk Massage bij kanker dient uiterlijk 2 maanden van te
voren schriftelijk aangegeven te worden;
- Het lidmaatschap wordt ook beëindigd als het lid niet aan de scholingsverplichting voldoet.
- Het lidmaatschap wordt beëindigd als blijkt dat het lid niet aan bovenstaande voorwaarden
blijft voldoen.
- Wij behouden ons het recht voor vermeldingen te verwijderen als blijkt dat de
massages die het lid geeft alsnog niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het
kwaliteitsregister Netwerk Massage bij Kanker.
Bij beëindiging van het lidmaatschap
• wordt je vermelding van de website verwijderd;
• wordt, indien van toepassing, je vermelding in de Verwijsgids Kanker verwijderd;
• vervalt het recht op gebruik van het logo van het Netwerk Massage bij Kanker;
• vervalt het recht op het gebruik van de flyers van het Netwerk Massage bij Kanker

