Toestemming behandeling van minderjarige kinderen
Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of
verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven,
ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind
samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.
Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de
behandeling wordt beëindigd.
Neem dit formulier ondertekend mee naar het eerste consult. Het formulier mag ook gescand
worden en per email verzonden worden naar info@antoinette-shiatsu.nl

Hiermee geeft u toestemming tot behandeling bij praktijk “Antoinette Shiatsu Apeldoorn” en gaat u
akkoord met de informatie over de praktijkvoering op de achterzijde van dit formulier en de
Algemene Voorwaarden die met dit formulier zijn toegezonden of meegegeven.

Naam kind:

______________________________________

Geboortedatum kind:

______________________________________

Ondergetekenden geven toestemming voor behandeling:
Naam moeder / verzorger / voogd:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Naam vader / verzorger / voogd:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Jongere (12 jaar en ouder) geeft zelf toestemming:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
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Uw kind gaat behandeld worden met Shiatsu.
Wat is Shiatsu en hoe werkt dat in de praktijk?
Shiatsu is een therapeutische massage die kan worden ingezet voor het verbeteren of verlichten
van acute en chronische klachten.
Shiatsu is een holistische therapie. D.w.z. dat er gekeken wordt naar je kind in alle aspecten. Een
klacht staat nooit op zichzelf, maar moet altijd bekeken worden binnen de situatie waarin het zich
manifesteert.
Om zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt er tijdens een eerste consult geluisterd naar de
klachten, vragen gesteld en gekeken naar het tong- en polsbeeld. Ook worden zones op de buik
d.m.v. aanraking gediagnosticeerd.
Niet alleen de plaats waar de klacht zich uit maar ook andere delen van het lichaam worden
gemasseerd om de energetische verstoringen in het lichaam op te heffen. Indien nodig worden
aanvullende technieken zoals moxa en cupping toegepast en bewegings- en/of voedingsadviezen
gegeven.
In het algemeen wordt Shiatsu op traditionele Japanse wijze toegepast. D.w.z. dat je kind op een
futon (mat) op de grond ligt. Indien dit niet mogelijk is kan Shiatsu ook zittend op een stoel of
liggend op een massagetafel worden gegeven.
Gedurende een sessie volg ik het lichaam van je kind in zijn subtiele beweging zoals het zich op
dat moment toont. Met mijn duimen en handen oefen ik zachte druk uit op de energiebanen en
specifieke punten in het lichaam. Ook maak ik gebruik van rotaties en strekkingen. Het lichaam
wordt gestimuleerd beter te doorstromen en als gevolg daarvan zullen de klachten verminderen of
verdwijnen.
Shiatsu wordt door de kleding heen gegeven.
Shiatsu wordt erkend als complementaire therapie. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts
nodig.
Kijk voor een korte demonstratievideo op de volgende link : https://zhong.nl/behandelingen/shiatsu/
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