
 
 

 
Download – 4 stappenplan tot TouchPro stoelmasseur 

 

“Van opleiding Stoelmassage tot Licentie” 

Hieronder staat in 4 stappen beschreven, hoe je TPE PROfessional en licentiehouder wordt bij TouchPro 
Europe. Het uitgeven van licenties is een kwaliteitsbewaking. Wij vragen dan ook een gedegen 
vooropleiding (zie hiervoor "Voorwaarden - Vooropleiding"). 

Stap 1: Volg de workshop Stoelmassage  

Tijdens de eerste 3 dagen van de opleiding leer je het volgende: 
• De 15 minuten durende TouchPro Europe acupressuurmassage voor nek, schouders, rug, armen, 

handen en hoofd. 
• Alternatieve variaties voor de 5, 10, en 20 minuten durende massage. 
• 60 acupressuur punten in een massage; speciaal ontwikkeld om de cliënt verlichting te bieden. 
• 23 Japanse massagetechnieken. 
• Bepalen van de contra-indicaties (mondeling en schriftelijk). 
• De juiste lichaamshouding zodat u ca. 20 tot 25 massages à 15 minuten per dag kunt geven. 
• "Van theorie naar prakijk" 

Het gedeelte "Van theorie naar praktijk" (één ochtend) helpt je, om met de visie van TouchPro Europe, 
een start te maken met je eigen stoelmassage-onderneming. Wij vinden namelijk, hoe men iets doet net 
zo belangrijk, als wat men doet. Je krijgt een eerlijke en bewuste manier van zakendoen aangeleerd, die 
waarde heeft voor de toekomst. Wij beloven daarnaast steun te verlenen aan stoelmasseurs, die eerlijk 
zaken doen; of ze nu een eigen praktijk hebben of als werknemer werken. Al onze ideeën op dit vlak zijn 
ontstaan uit de ervaringen van succesvolle stoelmasseurs en van onze trainers, die met hun 
onderneming een goede plaats hebben veroverd in de stoelmassage. Het volgende wordt besproken 
tijdens dit gedeelte: 

• Het definiëren van de service, die we leveren aan onze cliënten. 
• Hoe kan op een eerlijke manier een succesvolle onderneming worden gerund? 
• Ideeën om je stoelmassage onderneming te promoten. 
• Praktische zaken zoals contracten, prijsbepaling, kortingen, schema’s, werknemers, verzekeringen, 

promotie, kwaliteitsbewaking en persoonlijke presentatie. 
• Beantwoorden van je vragen. 

Na de eerste 3 dagen van de opleiding krijg je een DVD/USB, een lesboek met gedetailleerd studeer- en 
naslagwerk en een officieel certificaat van deelname mee naar huis.  



Stap 2: 100 oefenmassages documenteren en terugkomweekend 

In het lesboek zit een formulier, waarop je 100 oefenmassages kan laten aftekenen. Deze 100 
oefenmassages dien je in de eerste vijf maanden na afloop van de 3-daagse opleiding te volbrengen. 
Onze jarenlange ervaring heeft geleerd, dat na circa twee maanden oefenmassages te hebben gegeven, 
er behoefte is aan een extra ondersteuning. Daarom vindt er enkele weken na de opleiding een 
terugkom-weekend plaats.  

Tijdens de 4e dag wordt er stil gestaan bij jou als masseur en hoe je aan de hand van Mindful 
masseren en door op de juiste wijze te Ademen op eenvoudige wijze vanuit ontspanning een effectiever 
stoelmassage kunt geven. Wij vinden dit essentiële vaardigheden voor een masseur om aan te leren, 
want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook geen optimale massage aan je klant geven. Op de 
aansluitend 5e lesdag word de gehele stoelmassage nog een keer doorgenomen en waar nodig worden 
de technieken bijgeschaafd. Je hebt dan tevens de gelegenheid om je kennis over Mindfulness en 
goed Ademen toe te passen en te oefenen in de massage. 

Afhankelijk van je vooropleiding volg je tot slot nog de 1-daagse workshop "Drukpuntentheorie". 
Ondanks dat de stoelmassage in principe slechts 15 minuten duurt, is het effect van de massage groot 
en je klanten kunnen daar vragen over hebben. TouchPro Europe staat voor zijn kwaliteit en 
professionaliteit en daarom vinden we het belangrijk, dat je niet alleen weet hoe je masseert, maar ook 
wat het effect is van je massage. Op die manier kan je je klanten nog effectiever informeren en 
begeleiden na de massage.  
 
Wanneer je al een opleiding hebt gevolgd, waarin je uitgebreid les hebt gehad over de 
acupressuurpunten en meridianen en hun functie, dan kun je vrijstelling krijgen voor deze dag. Wij zullen 
dat in overleg met jou, op basis van de door jou verstrekte informatie en certificaten, bepalen. 

Stap 3: Examen  

Na het volbrengen van de 100 massages en de  kan je examen doen. Het examen duurt ongeveer 1,5 uur 
per persoon en wordt met twee examenkandidaten tegelijk afgenomen. Het examen bestaat uit een 
aantal onderdelen, die tijdens de opleiding zijn uitgelegd. Zijn je kennis en praktijk voldoende, dan ben je 
gecertificeerd TPE PROfessional en verstrekt TouchPro Europe je een licentie. De kosten voor het 
examen zijn € 95,00.   

Stap 4: Licentie 

Na het goed volbrengen van het examen kan je er voor kiezen om een TouchPro Europe-licentie aan te 
gaan, die een jaar geldig is. De licentie kost € 95,00 (vrijgesteld van BTW) per jaar. Voor dit bedrag 
ontvang je onder andere het volgende: in het 1e jaar 1 oefendag, vermelding van je persoonlijke 
gegevens op onze internetsite, toegang tot het TPE PROfessional gedeelte op onze website, Nieuwsbrief, 
het recht om gebruik te maken van naam en logo van TouchPro® Europe, je kan lid worden van de 
Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs en je ontvangt in toenemende mate korting op onze producten, 
naar mate je langer licentiehouder bij ons bent.  
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https://www.touchpro.nl/drukpuntentheorie-touchpro-kata


 

In het 1e licentiejaar zijn nieuwe TPE PROfessionals verplicht een oefendag te volgen. Deze oefendag zit 
inbegrepen in je licentiekosten en is dus kosteloos. TPE PROfessionals, die langer dan 1 jaar 
licentiehouder zijn, zijn verplicht één maal per jaar een supervisiedag te volgen (= licentieverlenging). De 
kosten voor deze dag zijn €95,- (ex. BTW, incl. lunch) Tijdens deze supervisie wordt er goed naar je 
techniek gekeken. Uiteraard krijg je tips om verdieping aan te brengen in de techniek en om deze te 
verbeteren. Als je techniek niet voldoende is om te slagen voor de supervisie, dan heb je natuurlijk de 
kans om een herhalingssupervisie te doen. De kosten hiervoor zijn € 65,00. De supervisies vinden op 
onze verschillende leslocaties plaats en duren zes uur. Deze supervisies worden in groepsverband 
afgenomen.  

De uitslag van je supervisie ontvang je binnen 2 weken na het volgen van je supervisiedag. Afhankelijk 
van de uitslag van je supervisie kan je in het opvolgende jaar een verdiepingsdag volgen. Je moet 
daarvoor een Ruim Voldoende tot Goed gehaald hebben. De verdiepingsdag geldt net als de 
supervisiedag als licentieverlenging en de kosten voor deze dag zijn hetzelfde. Tijdens deze dag sta je 
echter veel meer stil bij de verfijning van je massagetechnieken en ga je meer de diepte in. 


