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Shiatsu Vereniging Nederland is een nieuwe beroepsvereniging, in 2017 opgericht exclusief
voor Shiatsu therapeuten.
De ondertitel 'het Gilde van Shiatsu therapeuten' verwoordt waar we voor staan.
Een vereniging die de kwaliteit en professionaliteit van gediplomeerde Shiatsu therapeuten
waarborgt en versterkt, en een actieve bijdrage levert aan het vergroten van de bekendheid
van het vak Shiatsu.
Binnen de gezondheidszorg heeft de complementaire zorg een steeds prominentere plek
weten te veroveren, doordat meer en meer consumenten er gebruik van maken.
Door middel van een sterke beroepsvereniging die de nadruk op Shiatsu legt, kunnen we
helderheid en onafhankelijkheid uitdragen.
Het streven van Shiatsu Vereniging Nederland is dat het vak Shiatsu een integrale plek
binnen de gezondheidszorg in Nederland krijgt.
Daarbij ligt de focus op het erkennen van een wisselwerking tussen het lichaam en de psyche
vooral bij preventie van, en herstel ná ziekte.
Shiatsu als onderdeel van integratieve geneeswijze is een methode om de gezondheid te
stimuleren
en kan gemakkelijk gecombineerd worden met reguliere zorg.
Shiatsu Vereniging Nederland wil bijdragen aan genezing van klachten in een brede zin,
zowel ter
preventie als bij acute of chronische klachten. Op zowel psychisch als lichamelijk gebied.
Van een Shiatsu therapeut mag men verwachten dat door middel van aanraking, druk en
manipulaties van het lichaam, de mens als geheel wordt gestimuleerd.
En dat het zelf-herstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd, om zo de mens te
ondersteunen meer in balans te komen.
Wij zijn van mening dat er in de Nederlandse samenleving sprake is van tactiele armoede.
Wij zoeken actief aansluiting bij bewustzijnsontwikkeling, met lessen op scholen, bedrijven
en instellingen.
Zodat mensen toegang krijgen tot lichaamsbesef en leren voelen wat ze nodig hebben.
Met name in de reguliere zorg is lichamelijke aanraking en/of lichaamsbesef meestal
gelimiteerd tot het gebied van de diagnose (huisarts, specialist of fysiotherapeut).
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Onze aandacht is gericht op:
scholing en nascholingen.
nationale en internationale uitwisselingen.
professionaliteit en wettelijke erkenning.
vergroting van bekendheid bij de reguliere geneeskunde, bedrijven, instellingen en bij
de consument.
1/ Wie zijn wij?
Wij bestaan pas sinds 2017 en de wens om de organisatie te professionaliseren is groot.
Op dit moment worden alle werkzaamheden verricht op vrijwillige basis.
Ter ondersteuning van het bestuur zijn er diverse commissies, werkzaam op een specifiek
gebied.
Geplande acties:
Het instellen van een secretariaat, met office manager en medewerkers.
Het inschakelen van een accountant.
Verdere digitalisering en uitbreiding van de functies van de website.
2/ De communicatie
De media commissie houdt de leden op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de
vereniging, maar ook van de veranderingen in de gezondheidszorg als geheel en van het
maatschappelijke veld.
Daarnaast heeft de commissie de taak de bekendheid van het vak Shiatsu uit te dragen in de
landelijke media.
Ook de volgende acties staan gepland: het oprichten van een social media netwerk (bv.
facebook…) en het verder vormgeven van communicatie kanalen (nieuwsbrief, website).
3/ De toelating
Alle praktiserende leden dienen te voldoen aan de eisen m.b.t. de MBK (Plato eindtermen).
De eisen voor de afgeronde Shiatsu opleiding incl. MBK ligt nu bij 240 ECT’s.
We kennen een aantal vormen van lidmaatschap waaraan verschillende rechten en plichten
zijn verbonden: op de website zal een ledenlijst te vinden zijn, waaruit duidelijk het
onderscheid blijkt tussen praktiserende en niet-praktiserende leden.
Deze informatie zal helder en overzichtelijk worden gemaakt naar consumenten.
4/ Klachten
Het tuchtrecht is geregeld via de RBCZ/TCZ.
Onze vereniging heeft een klachtencommissie en een klachten coördinator.
Dit draagt er zorg voor dat alle klachten correct worden behandeld, conform het wettelijk
protocol.
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5/ Scholing
De nascholingscommissie houdt zich bezig met het naleven van de eisen tot nascholing van
onze leden: dit garandeert de professionele ontwikkeling op ons vakgebied, Shiatsu.
Ook zorgt zij ervoor dat wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld aan de reguliere
medische en psychosociale kennis-vakken.
Shiatsu Vereniging Nederland hecht zeer sterk aan bovenstaand, het is een van de
belangrijkste redenen tot oprichting van de Vereniging.
Aldoende garandeert en bevordert de Vereniging de professionaliteit van de beroepsgroep
en kan ze beter aansluiten op maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen.
6/ Professionaliteit
De visitatiecommissie en de verplichte intervisies waarborgen de professionaliteit van onze
leden.
Zowel op het vlak van communicatie en therapeutische vaardigheden, als op het gebied van
praktijkvoering.
Ook sluiten we ons aan bij de activiteiten die op dat gebied via de RBCZ aan onze leden
beschikbaar worden gesteld.
Verder zal de Vereniging de leden waar nodig ondersteunen hun ondernemersvaardigheden
te ontwikkelen.
7/ Samenwerking, nationaal en internationaal
Shiatsu Vereniging Nederland is een beroepsvereniging voor Shiatsu therapeuten, afkomstig
uit verschillende stromingen en scholen.
We stimuleren onderlinge contacten en het uitwisselen van kennis, waardoor we de
professionaliteit van de leden vergroten.
Door middel van intercollegiale uitwisseling brengen we Shiatsu therapeuten uit
verschillende (beroeps-) verenigingen met elkaar in contact.
Zo delen we kennis en inzichten en vergroten we onze vaardigheden.
Ook vormen we zo een platform dat een goede onderhandelingspositie heeft bij evt. nieuwe
afspraken met instanties en instellingen, zoals de zorgverzekeringen en het ministerie.
Shiatsu Vereniging Nederland zet zich actief in om een groter draagvlak te creëren in
Nederland en internationaal, voor zowel Shiatsu therapie als Shiatsu therapeuten:
Door het organiseren van een nationaal evenement zoals de Nederlandse Shiatsu
Dag, waar professionals en leken elkaar kunnen ontmoeten.
Door het ondersteunen en stimuleren van initiatieven als het Shiatsu Platform
Nederland.
Het stimuleren van onze leden om deel te nemen aan internationale Shiatsu
congressen, samen te werken met de European Shiatsu Federation en studiereizen
naar Japan.
Door middel van scholingen en nascholingen zullen we de uitwisseling met
buitenlandse docenten en andere professionals stimuleren en ondersteunen.
Bijdragen aan het begeleiden van stages in de reguliere gezondheidszorg (naar
Zwitsers en Oostenrijks model).
Het naar buiten brengen van verantwoorde publicaties over ons vak.
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8/ Onderzoek en onderhandelingen
We spelen een actieve rol door samen te werken met andere beroepsverenigingen in de
onderhandelingen met de zorgverzekeraars, overheid en overheidsinstellingen.
Zodat we de belangen van de cliënten van onze therapeuten kunnen behartigen.
En de unieke waarde van Shiatsu kunnen blijven waarborgen.
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