
Training Stoelmassage 
voor slechtziende en blinde mensen



Er zijn beroepen die uitermate geschikt zijn voor mensen met 
een visuele beperking. Veelal is het gebruik van andere zintuigen 
daarbij een belangrijke toegevoegde kwaliteit.
Dit geldt ook voor het vakgebied massage. Slechtziende en blinde 
masseurs krijgen vaak van hun cliënten te horen dat de massage 
intenser en dus effectiever is. 
Met het programma Visio Zicht op Werk wil Visio wezenlijk 
bijdragen aan de deelname van mensen met een visuele beperking 
op de arbeidsmarkt. Onder meer door het aanbieden van een 
training Stoelmassage, waarmee deelnemers als stoelmasseur aan 
de slag kunnen.

Over de training Stoelmassage
Tijdens de praktische training Stoelmassage van Visio leert u hoe u 
een stoelmassage opbouwt en geeft. U leert verschillende klassieke 
en drukpuntmassagetechnieken toepassen, evenals handgrepen die 
direct ontspannend werken. De training wordt verzorgd door twee 
fysiotherapeuten en bevat vooral praktische onderdelen, naast enige 
theorie over anatomie, indicaties en contra-indicaties. Aan het eind 
ontvangt u een certificaat van deelname. De groep deelnemers 
bestaat uit maximaal acht personen.
In overleg kunt u enkele aanvullende modules volgen op het gebied 
van sociale (beroeps)vaardigheden en het starten van een eigen 
praktijk. In dat geval duurt de training wat langer.

Doelgroep
De training Stoelmassage is bedoeld voor volwassenen die zich 
willen bekwamen in het geven van stoelmassages om eventueel als 
stoelmasseur aan de slag te gaan. Om aan de training deel te kunnen 
nemen, hebt u een mbo denk- en werkniveau, bent u zelfstandig 
mobiel en hebt u uw visuele beperking(en) geaccepteerd. 

Doel
Na afloop van de training beschikt u over een goede massagetechniek 
en voldoende bagage om als stoelmasseur aan de slag te gaan.

Kosten
De kosten voor deelname aan de training Stoelmassage bedragen  
€ 350,00 exclusief btw per persoon.

Tijd en plaats
De training vindt plaats bij Visio in Apeldoorn en beslaat drie keer 
twee dagen, verspreid over drie weken. Bij voldoende animo worden 
data gepland. Deze zijn nu nog niet bekend.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de training Stoelmassage kunt u een 
e-mail sturen naar visiozichtopwerk@visio.org. Via dit mailadres kunt 
u ook uw belangstelling voor de training kenbaar maken.


