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1. Inleiding
Op woensdag 19 december 2019 heeft het proces plaatsgevonden tegen tantra masseur Edwin M. in
Rotterdam. De zitting duurde van elf uur ’s ochtends tot half zes ’s avonds. De eis van de officier van
justitie was 30 maanden waaronder 10 maanden voorwaardelijk, 85.000 euro schadevergoeding, vijf
jaar beroepsverbod en contactverbod met de slachtoffers. De uitspraak was 15 januari 2020.
Het betrof uiteraard een ernstige zaak, maar het was ook bijzonder leerzaam om te horen wat door
de voorzitter van de rechtbank, de officier van justitie, de slachtoffers, Edwin zelf en de advocaten
van beide partijen is gezegd. Hieruit zijn de volgende do’s en don’ts herleid.

2. Competentie
•

Geef alleen behandelingen (‘gezondheidszorg of maatschappelijke zorg’), als je daarvoor bent
opgeleid. Ook al is de behandeling integraal/complementair.

3. Werving en communicatie
•
•

Wees expliciet over je diensten op de website. Als je yoni massage geeft, zet dat dan ook op de
website.
Wees terughoudend met het individueel benaderen van potentiële cliënten. Zeker als het om
behandelingen (zorg) gaat. Dat doet een arts ook niet.

4. Intake
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leg afspraken met de cliënt die zijn gemaakt tijdens de intake, vast (schriftelijk of via een
opname).
Wees nogmaals expliciet over aanrakingen van erogene zones.
Bevestig afspraken bij elke sessie van een traject. Niet: hetzelfde als de vorige keer.
Maak ook afspraken over kleding van jezelf en de cliënt. Niet: het was zo warm, dus ik deed mijn
shirt daarom uit.
Zorg ervoor dat een intake een dialoog is, waar de vraag van de cliënt voorop staat. Niet het
aanbod staat centraal, maar de vraag.
Maak van een intake geen verkoopverhaal, probeer cliënten niet te overtuigen iets te doen
waarvoor ze niet gekomen waren, manipuleer klanten niet. Geen upgrade al tijdens de intake.
Claim geen behandelresultaat. Refereer ook niet aan succesverhalen met andere cliënten; dat is
manipulatief.
Spreek vooraf grenzen af. Grenzen verkennen tijdens de sessie kan alleen met gelijkwaardige
partners; niet met betalende cliënten.
Sommige cliënten kunnen hun grenzen slecht aangeven en dat weten ze ook van zichzelf. Vraag
hiernaar en biedt niets meer aan dan waarom ze vragen.
Beschouw sexueel misbruik en uitredingen als contra-indicatie voor een behandeling. Deze
cliënten zijn zeer kwetsbaar en behoeven daarom ook een zeer professionele behandeling.

5. Sessie
•
•
•
•

Geef geen complimentjes aan cliënten in de trant van wat ben je mooi. Geen flirtgedrag.
Houdt je aan de gemaakte afspraken, met name over de aanrakingen van erogene zones. Kom er
ook niet in de buurt als aanraking niet is afgesproken.
Onthoud je van ‘toevallige’ aanrakingen door tegen iemand aan te staan.
Als je opgewonden dreigt te worden of bent, stop dan met de sessie.
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•

Dien geen middelen bij jezelf en/of de cliënt toe.

6. Nazorg
•

Neem mentale en fysieke klachten van cliënten achteraf na behandeling serieus. Begataliseer
deze niet en zeg vooral niet dat ze daar doorheen moeten of dat dat wel vaker voorkomt.

7. Vormen van misbruik
In het rapport “Hoe de tantra-wereld antwoord kan geven op de misbruik-crisis” van het Meldpunt
Tantra Misbruik.nl worden tien vormen van misbruik genoemd:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Penetratie met penis vaginaal/anaal.
Penetratie met vinger vaginaal/anaal.
Massage van de schaamstreek (aan de buitenkant).
Seksuele handelingen gericht op jou (zoenen, orale seks, vingeren, aansturen op een seksueel
hoogtepunt, masseur komt naast of op je liggen).
Seksuele handelingen gericht op de masseur (masseur pakt je hand en maakt contact met zijn
penis, laat jou hem aftrekken, dwingt af dat je orale seks met hem hebt, masseur trekt zichzelf af
in bijzijn van jou).
Gebruik van geweld en dwang zoals vasthouden bij een of meer van de seksuele handelingen.
Het gebruik van drogerende middelen als zijnde sjamanistische kruiden.
Grensoverschrijdende uitspraken (je bent zo aantrekkelijk, mijn lingham reageert op jouw
energie, ik word opgewonden van jou, we moeten iets met deze energie doen enzovoort).
Opbouwen van een langdurige afhankelijkheidsrelatie met de behandelaar/masseur. Met daarin
geleidelijke toename van de intensiteit en intimiteit van de seksuele handelingen. Verliefdheid
wordt gestimuleerd en de cliënt wordt verzekerd dat ze de enige is waar hij (onveilige) seks mee
heeft.
Na de massage contact blijven zoeken met /stalken van de cliënt, opdringen van meer sessies,
dreigen met het publiek maken van door de masseur of door het slachtoffer zelf gemaakte
video’s en foto’s die ze als huiswerk moesten opsturen.
Misleiding: er is een afspraak gemaakt met een vrouw(elijke masseur), de man komt er
ongevraagd bij en gaat niet weg als cliënt dat aangeeft en doet ongevraagd seksuele handelingen
met de cliënt.

Bovengenoemde handelingen tellen volgens het meldpunt als misbruik in het geval zij door de cliënt
van te voren expliciet zijn uitgesloten én wanneer er niet over de handelingen is gesproken en de
cliënt er dus geen toestemming voor heeft verleend.

8. Versiehistorie
Versie Datum
1.0

Wijziging

14 jan 2020 Eerste concept.

5

