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Begrippen
In de kaders van de stichting worden onderstaande begrippen gehanteerd. Deze begrippen zijn
hieronder gedefinieerd en afgeleid van een ‘digital twin’ van de stichting.

Begrippenkader
Begrip
Aanbeveling
Aangifte

Aanhoudingsbesluit

Aansprakelijkheid

Aanvraag

Aanvraagformulier
Aanvraagprocedure
Aanvrager
Accoord, minnelijk

Advies

Afwijking
Algemene verordening
gegevensbescherming
Algemene voorwaarden
Alias
Anamnese

Definitie
Afkorting
Synoniem
Advies van een auditor om een
verbetermaatregel uit te voeren.
Het feit, dat een overtreding of
Aanklacht
misdrijf wordt neergelegd bij de
politie door een slachtoffer.
Besluit om een auditrapport nog
niet uit te brengen aan de
auditee.
Wettelijke of contractuele
verplichting om de nadelige
gevolgen van een bepaalde
gebeurtenis te dragen
Verzoek van een practitioner of
Aanmelding
cliënt van de practitioner aan de
stichting. Dit verzoek kan het
volgende betreffen: certificering
en registratie, een bespreking met
een vertrouwenspersoon,
klachtbemiddeling en
geschilbehandeling.
Formulier waarmee een aanvraag
wordt gedaan.
Stappen waarin de aanvraag
wordt verwerkt.
Natuurlijke persoon die een
aanvraag doet.
Accoord waarbij de practitioner
en cliënt van de practitioner een
regeling treffen met behulp van
een klachtbemiddelaar.
Datgenen wat iemand
zegt/schrijft dat hij/zij het best
kan doen.
Verschil tussen vereiste ('soll')en
Non-conformiteit
werkelijke situatie ('ist').
Wet die de privacy van personen AVG,
General Data Protection
regelt
GDPR
Regulation
Schriftelijke, algemene bedingen
De schuilnaam waaronder de
practitioner werkt.
Het proces waarin persoonlijke
gegevens worden verzameld over
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Begrippenkader
Begrip

Annulering van een audit
Archief

Assistent

Audit

Auditcriteria
Auditdatum
Auditee
Auditfactuur
Auditkader

Auditopdracht
Auditor

Auditprocedure
Auditproces
Auditrapport
Auditreglement
Auditresultaat

Definitie
Afkorting
Synoniem
de cliënt en eventuele
aandoeningen, beperkingen of
ziekte van de cliënt.
Verzoek van een auditee om de
audit niet door te laten gaan.
Bewaarplaats van gegevens die
zijn vastgelegd in digitale
bestanden.
Persoon die een trainer helpt bij
een workshop, training, cursus of
opleiding.
Systematisch, onafhankelijk en
peer review, visitatie
gedocumenteerd proces om een
vooraf bepaald deel van de
organisatie te toetsen aan vooraf
bepaalde criteria. De intentie van
een audit is om zwakheden en
fouten aan te geven om de
activiteiten te verbeteren en
herhaling van de zwakheden te
voorkomen.
Criteria waaraan een auditor een
Normenkader, checklist
practitioner toetst.
Datum waarop de audit op de
locatie van de auditee plaatsvindt.
Degene die geaudit wordt.
Factuur die betrekking heeft op
een audit.
Document waarin de
auditprocedure, het
auditreglement en de auditcriteria
zijn beschreven
Opdracht om een audit uit te
voeren.
Persoon die een audit uitvoert en
als zodanig is benoemd door de
stichting.
Stappen waarin een audit wordt
gestart, uitgevoerd en beëindigd.
Proces waarin een audit wordt
uitgevoerd.
Document waarin de resultaten
van een audit zijn beschreven.
Document waarin staat welke
regels voor een audit gelden
De eindconclusie van een audit.
5

Begrippenkader
Begrip
Auditreview

Auditscope
Bankrekening
Behandeling

Belasting toegevoegde
waarde
Beoordelaar

Beoordelingsproces

Bericht

Berisping
Besluitvorming,
geautomatiseerde

Bespreking

Bestuur

Bestuurslid
Betalingsvoorwaarden

Betrokken partij

Definitie
Afkorting
Beoordeling van een audit of deze
van voldoende kwaliteit is
geweest.
Reikwijdte van de audit
Een rekening bij een bank.
Een verzameling van interventies
om bepaalde behandeldoelen te
bewerkstelligen.
Belasting op de omzet.
BTW
Persoon die na onderzoek besliste
over goedkeuring van de
aanvraag.
Proces waarin wordt beoordeeld
of de aanvraag van de practitioner
kan worden goedgekeurd op basis
van de eisen die in de Algemene
Voorwaarden en de Code voor
Practitioners staan.
Digitaal contact via
berichtenverkeer zoals e-mail,
WhatsApp, SMS, Messenger.

Synoniem

Examiner (ISO 17024)

Examination proces (ISO
17024, paragraaf 9.3)

Het nemen van besluiten over
mensen op basis van automatisch
verwerkte gegevens. Het is dan
niet een persoon die het besluit
neemt, maar de computer.
Gesprekken en berichtenverkeer
tussen een vertrouwenspersoon
en een practitioner of een klant
van een practitioner over één
klacht, vraagstuk of dilemma.
Een college dat krachtens formele
bevoegdheid de aangelegenheden
van de stichting leidt en regelt.
Het totaal van afspraken welke de
vorm, uitvoering en tijdstip
regelen waarop contractpartners
die goederen en diensten leveren
respectievelijk geleverd krijgen,
hun financiële verplichtingen
dienen te vervullen.
Partij die betrokken is bij een
klacht zoals de klager, de

Betalingscondities
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Begrippenkader
Begrip

Bevoegd orgaan

Bevoegdheid

Bewaartermijn

Bewijsmateriaal

Bijdrage

Bindend advies

Definitie
Afkorting
practitioner, de
klachtbemiddelaar en/of de
klachtencommissie.
Een van de volgende organen:
(1) De Stichting TSL;
(2) Een beroeps- of
brancheorganisatie waarmee de
stichting KTSL een contractuele
verbintenis heeft;
(3) Een door de nationale
overheid erkende beroeps- of
brancheorganisatie;
(4) De nationale overheid dan wel
een aan de nationale overheid
verbonden autoriteit of
organisatie
Het bezitten van toestemming om
een handeling te mogen
verrichten, al dan niet in naam
van een andere natuurlijke
persoon of een rechtspersoon.
Termijn gedurende welke
bepaalde persoonsgegevens
worden bewaard.
Materiaal waarmee een auditee
kan aantonen dat deze aan
bepaalde auditcriteria voldoet.
Datgene wat de practitioner
betaalt voor zijn registratie. Er is
sprake van een eenmalige,
jaarlijkse en maandelijkse
bijdrage.
De uitspraak van de
klachtcommissie. Een bindend
advies berust op een
overeenkomst van partijen. De
bindend advies-overeenkomst
geldt als een
vaststellingsovereenkomst in de
zin van de wet (artikel 7:900 BW).
In de vaststellingsovereenkomst
komen partijen overeen dat zij
een reeds bestaand geschil of een
onzekerheid willen laten
beslechten door middel van een
bindend advies. Partijen laten
bindend adviseurs vaststellen
hetgeen tussen hen rechtens zal

Synoniem
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Begrip

Certificaat

Certificering

Certificeringsinstelling
Cliënt

Code voor Practitioners

Conclusie

Contactgegevens

Continuous Professional
Development
Contra-indicatie

Definitie
Afkorting
Synoniem
gelden, en zijn daaraan gebonden.
De rechtsverhouding tussen de
partijen en de bindend adviseurs
is een overeenkomst van
opdracht. Door het sluiten van
een bindend adviesovereenkomst
doen partijen vrijwillig en
ondubbelzinnig afstand van hun
recht op toegang tot de gewone
(overheids-) rechter.
Document waarop staat dat een
practitioner is gecertificeerd voor
een bepaalde periode voor een
bepaald specialisme.
Proces waarin op basis van een
aanvraag een certificaat wordt
verstrekt
Organisatie die certificeert en
CI
Body operating certification
registreert.
Persoon aan wie een
klant, leerling
lichaamswerker zijn diensten
verleend en waarvan de
lichaamswerker is geregistreerd is
bij en gecertificeerd is door de
Stichting KTSL.
Document met criteria waaraan
Certificatieschema (ISO
een gecertificeerde practitioner
17024, hoofdstuk 8)
moet voldoen.
Oordeel in hoeverre een
waarneming overeenkomst met
een auditcriterium. Of: Oordeel in
hoeverre een auditee aan de
auditcriteria voldoen.
Gegevens zoals naam, adres,
woonplaats, e-mailadres en
telefoonnummer.
Permanente educatie.
CPD
Een indicatie dat een behandeling
alleen onder bepaalde
voorwaarden of beperkingen
uitgevoerd mag worden ofwel
vanwege bepaalden lichamelijke
en psychische
gezondheidsklachten/beperkingen
niet mag worden uitgevoerd.
Contra-indicaties zijn bijvoorbeeld
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Begrip

Controle-audit

Copyright
Corrigerende maatregelen
(audit)

Creditering
Criterium
Cursus

Cursusleider
Deelnemer

Desktop auditing

Deskundige, externe

Dienst

Definitie
Afkorting
Synoniem
pacemakers, bepaalde vormen
van epilepsie, psychose, bepaalde
vormen van kanker in bepaalde
fasen van de behandeling.
Een audit waarin wordt
gecontroleerd of aanbevelingen
uit een audit die recent is
uitgevoerd, in voldoende mate
zijn opgevolgd.
Intellectueel eigendom van een
auteursrecht
tekst.
De navolgende maatregelen:
1. De auditor wordt in de
gelegenheid gesteld:
a. het auditrapport aan te passen,
b. de audit geheel of gedeeltelijk
over te doen en een aangepast of
een aanvullend auditrapport op te
stellen.
1. De auditee wordt in de
gelegenheid gesteld aanvullend
bewijsmateriaal te leveren.
2. Een controle-audit door een
andere auditor.
Een in rekening gebracht bedrag
teruggeven
Eis waaraan een practitioner moet
Norm
voldoen.
Activiteit met één of meer
deelnemer met als doel bepaalde
kennis of vaardigheden te
vergaren.
Persoon die een cursus geeft.
Persoon die deelneemt aan een
workshop, training, cursus of
opleiding.
Een audit op afstand, waaronder
inbegrepen de toepassing van
online technieken en methodes
zoals remote access, video
conference, (automatische)
document-, data- en tekstanalyse.
een deskundig persoon in een
vakgebied die van buiten de
organisatie komt.
Een transactie waarbij een nietfysiek goed wordt geleverd.
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Begrip
Dienstverlening
Dienstverlening,
gespecialiseerde erotische

Dilemma

Document
Doeleinden van verwerking

Dossier
Erogene zones

Definitie
Afkorting
Synoniem
Het leveren van bepaalde
diensten aan derden.
Het bieden van intieme, erotische
Sekszorgverlener
en seksuele diensten aan mensen
die door hun ziekte, beperking of
handicap op deze diensten zijn
aangewezen om in hun behoefte
aan intimiteit en/of seksualiteit te
voorzien (Kruijver, 2010).
Duidt een keuze aan uit twee of
meer alternatieven, die even
onaantrekkelijk of aantrekkelijk
zijn. De keuze kan daarom niet
alleen op een logische basis
gemaakt worden. De weg om uit
een dilemma te geraken is dan
ook vaak een zeer persoonlijke
keuze.
Doelen die specifiek zijn
omschreven, zodat zowel de
verantwoordelijke als de
betrokkene weet waarom de
persoonsgegevens worden
verzameld.
Alle stukken betreffende een zaak
of persoon.
Een gebied van het menselijk
lichaam dat bij aanraking seksuele
gevoelens kan opwekken. Deze
zones kunnen van persoon tot
persoon verschillen. Zo zijn vooral
de gebieden rond de
geslachtsorganen en anus
erogene zones, maar ook de
onderbuik en binnenkant van de
dijen worden daartoe gerekend.
Bij veel mensen geldt dat de
tepels eveneens erogene zones
zijn.
Andere specifieke plekken die bij
veel mensen een erotisch gevoel
kunnen opwekken als ze gestreeld
of op een andere manier zacht
aangeraakt worden zijn: de
oorlellen, nek en hals, de rug,
perineum, billen, vingers en/of
voeten. Het hele lichaam kan zelfs

Klachtdossier
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Begrippenkader
Begrip

Ethisch vraagstuk

Evaluatie

Factuur
Formulier

Fraude

Functie

Functie-eisen

Functiekaders

Functionaris
Garantiestorting
Geheimhoudingsplicht

Definitie
Afkorting
Synoniem
erotisch benaderd worden, het
volledige huidoppervlak is in feite
een erotische zone. Uiteraard
verschilt het per persoon welke
lichaamsdelen specifiek en op
welke manier aangeraakt dienen
te worden om erotische
gevoelens op te wekken. Wat de
een prettig vindt, is voor de ander
te hard of te zacht, en waar de
een het prettig vindt aangeraakt
te worden, vindt de ander dit
misschien onprettig.
Een situatie waarbij iemand
verschillende keuzen tot handelen
heeft die betrekking hebben op
moraliteit.
Het verzamelen, interpreteren en
presenteren van informatie
teneinde de waarde van een
resultaat of proces te bepalen.
Rekening voor kosten die betaald
rekening
moeten worden.
Gedrukt of digitaal document
waarop je bepaalde gegevens
moet invullen.
Een vorm van bedrog. Daarbij
worden zaken anders voorgesteld
dan ze zijn, door op papier of
digitaal een onjuiste weergave te
geven van de werkelijkheid.
Omschreven pakket aan taken
Rol
waarvoor een persoon de
verantwoordelijkheid heeft.
Eisen waaraan een functionaris in
een bepaalde functie moet
voldoen.
Document waarin de taken en
eisen zijn vermeld van een
functie.
Personen die een functie
vervullen binnen de stichting
Vooruitbetaling om wanbetaling
Vooruitbetaling
te voorkomen.
Afspraak tussen twee partijen dat
bepaalde onthulde kennis niet aan
anderen mag worden
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Begrip

Definitie
Afkorting
Synoniem
medegedeeld of toegepast zonder
de toestemming van degene die
de kennis heeft onthuld.
Genitaliën
Uitwendige geslachtsorganen: de
penis bij de man en de vagina met
clitoris bij de vrouw; en de
inwendige geslachtsorganen: de
testes (zaadballen) bij de man en
baarmoeder (uterus) en
eierstokken (ovaria) bij de vrouw.
Geschil
Een situatie waarbij partijen
serieus met elkaar van mening
verschillen.
Geschilbehandeling
Behandeling van de klacht die
wordt uitgevoerd door de
klachtencommissie (fase 2).
Gesprek
Communicatie via telefonisch of
face-to-face contact.
Gezondheidsclaim
Bewering over de werking van de
sessie over de gezondheid van de
cliënt.
Gezondheidszorg
Het geheel van zorgverleners (en
ondersteunend personeel),
instellingen, middelen en
activiteiten dat direct gericht is op
instandhouding en verbetering
van de gezondheidstoestand
en/of de mogelijkheid om zelf
regie te voeren, en op het
reduceren, opheffen,
compenseren en voorkomen van
tekorten daarin (Van Der Meer et
al., 1997; Nuy & Bex, 1986)
Gezondheidszorg, individuele Zorg die rechtstreeks betrekking
heeft op een persoon en ertoe
strekt diens gezondheid te
bevorderen of te bewaken, het
onderzoeken en het geven van
raad daaronder begrepen,
waaronder geneeskunst (Wet BIG
artikel 1).
Handeling
Een complex van activiteiten
binnen een sessie.
Hercertificering
Het opnieuw certificeren van een
Recertification (ISO 17024),
practitioner na drie jaar.
herbeoordeling
Hercertificeringsaudit
Audit die drie jaar na afloop van
de laatste audit wordt uitgevoerd
12

Begrippenkader
Begrip

Definitie
ter verlenging van de certificering
op level 3.
ICC Council (ICC)
Entiteit met verschillende
bevoegdheden zoals beschreven
in het klachtenreglement en
ingeschreven in het
bedrijvenregister te Cardiff
(Verenigd Koninkrijk) onder
registratienummer 8300385.
Identiteit
De officiële gegevens van een
persoon zoals naam, adres,
woonplaats en geboortedatum.
Inschrijfgeld
Bedrag dat een practitioner
eenmalig betaald als deze een
aanvraag indient voor certificering
en registratie.
Inspectie Gezondheidszorg en Orgaan dat toezicht houdt op de
Jeugd
kwaliteit, veiligheid en
toegankelijkheid van de zorg.
Daarnaast bewaakt zij de rechten
van patiënten en cliënten. Ook
kan de inspectie bestuurlijke
boetes en dwangsommen
opleggen aan zorginstellingen,
zonder tussenkomst van het
Openbaar Ministerie.
Instemming
Toestemming van de client aan de
practitioner voor het verrichten
van bepaalde (zoals seksuele)
handelingen.
Intake
Gesprek tussen practitioner en
cliënt dat voorafgaat aan een
sessie.
International Certification
Handelsnaam van Global Network
Council
Group Quality Management Ltd,
ingeschreven in Companies House
UK onder nummer 08300385
Intervisie
Proces waarbij de practitioner zijn
dienstverlening regelmatig laat
toetsen door collega’s in de vorm
van collegiale toetsing, visitatie,
audits. Hierbij kan ook aan
cliënten worden gevraagd om
feedback. Van deze toetsingen is
verslag gemaakt.
ISO 17024
Standaard voor instituten die
personen certificeren.

Afkorting

Synoniem

IGJ

toestemming, consent

ICC
Council
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Begrippenkader
Begrip
Jaarverslag
Kader

Kandidaat practitioner

Klacht

Klacht, administratief
ontvankelijke

Klachtbehandeling
Klachtbemiddelaar

Klachtencommissie

Klachtenreglement

Klachtformulier

Klager

Definitie
Dient als inperking, afscherming
of begrenzing of ook ter
verduidelijking.
Persoon die certificering heeft
aangevraagd, maar waarvan de
aanvraag nog niet is goedgekeurd
of afgewezen.
De klacht die door klager bij
Stichting KTSL aanhangig is
gemaakt.
Klacht die om administratieve
redenen ontvankelijk is
(bijvoorbeeld klacht volledig
geformuleerd en tijdig ingediend)
Klachtbemiddeling of
geschillenbehandeling.
Persoon die de door Stichting
KTSL is benoemd als
klachtbemiddelaar.
Commissie die door ICC Council is
benoemd en de
geschilbehandeling uitvoert.
Document waarin de regels staan
die gelden voor
klachtbehandeling.
Formulier dat wordt ingediend om
een klacht aanhangig te maken bij
de klachtcommissie.
Een van onderstaande natuurlijke
of rechtspersonen die een klacht
indienen:
1) de cliënt, of zijn/haar
vertegenwoordiger,
gevolmachtigde(n),
nabestaande(n), waaronder mede
begrepen de wettige
erfgena(a)m(en), van de
practitioner, en waarbij de cliënt
relatie blijkt uit een opdracht of
(zorg)overeenkomst, of waarvan
het bestaan anderszins
aannemelijk is, zulks ter
zelfstandige beoordeling van
Stichting KTSL
2) een andere bij Stichting KTSL
geregistreerde en gecertificeerde

Afkorting

Synoniem
Begrenzing

Applicant, candidate (ISO
17024)
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Begrip

Kostenverdeling

Kostenverdelingsbesluit
Kostenveroordeling
Level
Lichaamswerk

Definitie
Afkorting
practitioner, indien een eigen
belang hebbend, waarbij een
concurrentie belang is uitgesloten,
zulks ter zelfstandige beoordeling
van Stichting KTSL
3) een niet-(KTSL) practitioner,
niet zijnde de cliënt, indien een
eigen belang hebbend, waarbij
een concurrentie belang is
uitgesloten, zulks ter zelfstandige
beoordeling van Stichting KTSL
4) een bevoegd(e) organisatie of
orgaan, indien een belang
hebbend en actief binnen de
scope van de klacht, en uitsluitend
indien hun status blijkt uit de
geldige statuten van het
betreffende orgaan, zulks ter
zelfstandige beoordeling van
Stichting KTSL
5) iedere andere natuurlijke- of
rechtspersoon, indien een belang
hebbend, zulks ter zelfstandige
beoordeling van Stichting KTSL
6) en verder zoals bepaald in
artikel 4.3 en 4.4 va het klachten
reglement.
Wijze waarop de kosten worden
verdeeld over de betrokken
partijen.
Besluit over de verdeling van de
kosten.
Besluit over de verdeling van de
kosten m.b.t. een persoon.
Niveau waarop een practitioner
Niveau
zich kan laten certificeren.
Een verzamelnaam voor een
aantal technieken die met het
lichaam werken om knelpunten in
het lichaam en de geest op te
lossen.
De grondlegger van emotioneel
lichaamswerk is Wilhelm Reich
(1897-1957), leerling van Sigmund
Freud, dokter en psycholoog. De
grondlegger van seksueel
lichaamswerk is Joseph Kramer,
PhD. In 1984 begon hij de Body-

Synoniem
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Begrip

Definitie
Afkorting
Synoniem
Electric school in California. In
1992, startte Kramer het Erospirit
Research Institute, een denktank
die de verbinding tussen
spiritualiteit en seksualiteit
onderzoekt. In 1999 richtte hij The
New School of Erotic Touch op.
Lichaamswerk, body-on
Lichaamswerk waarbij de
practitioner de cliënt aanraakt
met zijn lichaam (niet alleen
handen). Het betreft hier
ondermeer surrogaat partners,
dakini’s, secret prostitutes, tantric
gigolo’s en sekszorgverleners.
Lichaamswerk, hand-on
Lichaamswerk waarbij de
practitioner de cliënt alleen
aanraakt met zijn handen zoals
door tantrisch lichaamswerkers,
sekscoaches, intimiteitscoaches,
seksuologisch lichaamswerkers.
Lichaamswerk, hands-off
Lichaamswerk waarbij de cliënt
niet of nauwelijks wordt
aangeraakt, maar waarbij de
cliënt lichaamsgerichte
oefeningen doet zoals bij
sekscoaching of seksuele Tao
coaching met het doel om het
(seksuele / sensuele )
lichaamsbewustzijn van de cliënt
te bevorderen.
Lichaamswerk, seksuologisch Lichaamswerk dat zich richt op
Sekscoaching, erotisch
erotiek en seksualiteit. Zie
lichaamswerk
Sekscoaching.
Lichaamswerk, tantrisch
Lichaamswerk gebaseerd op en
gegeven vanuit de leer en/of
filosofie van de tantra esoterie,
bestaande uit spirituele
concepten, heilige teksten en
tantra yoga praktijken.
Eén van de grondleggers van het
moderne tantrisch lichaamswerk
was de Amerikaanse Theos
Bernard (1908 -1947).
Lichaamswerker (1)
Natuurlijke persoon die
Practitioner
lichaamswerk verricht.
Lid
Functie binnen een commissie of
bestuur.
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Begrip
Logo

Maatregel
Maatregel, disciplinaire

Definitie
Afkorting
Synoniem
Beeldmerk van de stichting en
Beeldmerk
practitioners die gecertificeerd
zijn.
Besluit over hoe iets wordt
opgelost of veranderd.
1) Geen disciplinaire maatregel
wegens bijzondere
omstandigheden
2) Waarschuwing
3) Schriftelijke berisping
4) Schorsing voor bepaalde duur
van de lopende registratie en
certificering. Een schorsing voor
bepaalde duur kan per schorsing
ten hoogste één kalenderjaar
beslaan.
5) Royement van de lopende
registratie en certificering, met
het open laten van de
mogelijkheid tot herkwalificatie
(herregistratie en hercertificering)
onder toepassing van de door de
klachtcommissie te bepalen
uitsluitingsperiode.
6) Royement van de lopende
registratie en certificering, onder
algehele uitsluiting van
herkwalificatie.
7) Het opleggen van
verbetermaatregelen ten aanzien
van de huidige en/of toekomstige
registratie- en
certificeringsperiode(s).
8) Het opleggen van extra CPD
verplichtingen ten aanzien van de
huidige en/of toekomstige
registratie- en
certificeringsperiode(s).
9) Het opleggen van aanvullende
voorwaarden ten aanzien van de
herregistratie en hercertificering
na afloop van de lopende
registratie- en
certificeringsperiode.
10) Het openbaar maken van de
persoonlijke naam en
bedrijfsgegevens van de
practitioner. Hierbij wordt
geborgd dat de privacy van de
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Maatschappelijke zorg

Mediation
Meertaligheid

Definitie
Afkorting
klager niet in het geding komt;
klager behoudt onvoorwaardelijke
anonimiteit.
11) Iedere andere maatregel zoals
door de klachtcommissie
vastgesteld.
Het geheel van zorgverleners (en
ondersteunend personeel),
instellingen, middelen en
activiteiten dat er direct op
gericht is om cliënten te helpen zo
zelfstandig mogelijk te
functioneren tijdens de dagelijkse
bezigheden en in de
maatschappij.
Bemiddeling binnen het kader van
geschilbehandeling.
De vaardigheid om meerdere
talen vloeiend te kunnen spreken.

Synoniem

Melding
Ministerie van
volksgezondheid, welzijn en
sport
Misbruik

Het gebruiken van een situatie of
persoon op een manier of voor
een doel (oneigenlijk, oneerlijk of
schade berokkenend) dat niet
acceptabel is.
Misdrijf
Ernstig strafbaar feit waarop een
gevangenisstraf is gesteld en dat
door de meervoudige of
enkelvoudige strafkamer van de
rechtbank wordt behandeld.
Module
Onderdeel van een level.
No-show
Het feit dat een auditee en/of zijn
cliënt niet tijdig aanwezig is op
een afgesproken audit.
Onderzoek
Proces waarin wordt nagegaan of
een practitioner voldoet aan Code
voor Practitioners.
Ontucht
Seksueel contact in strijd met de
sociaal-ethische norm (WvSR,
artikel 246 en artikel 249b en
website Zedenadvocaat).
Ontvanger persoonsgegevens (Rechts)persoon die
persoonsgegevens van de

Assessment
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Begrippenkader
Begrip

Oorsprong specialisme

Opleider
Opleiding

Overeenkomst

Persoonsgegeven

Persoonsgegevens

Piekorgasme
Practitioner

practitioner (2)

practitioner, status van een
Praktijkruimte
Privacyverklaring

Procedure

Definitie
Afkorting
Synoniem
stichting ontvangt voor bepaalde
doelen.
Historie van een specialisme met
vermelding van de school of
richting waar het specialisme
vandaan komt.
Persoon die een opleiding geeft.
Docent
Activiteit van langere duur met als
doel om bepaalde kennis of
vaardigheden op te doen teneinde
een beroep te kunnen uitoefenen.
Een afspraak tussen twee of
Contract
meerdere partijen waarbij er over
en weer rechten en verplichtingen
voortvloeien.
Alle informatie over een
geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke
persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over
iemand gaat, ofwel naar deze
persoon te herleiden is.
Alle informatie over een
geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke
persoon.
Orgasme met een kortdurend
hoogtepunt.
Lichaamswerker, trainer,
Beoefenaar
workshopbegeleider, cursusleider
of opleider.
De practitioner die bij de bij
Stichting KTSL is geregistreerd en
gecertificeerd.
Locatie en ruimte waar de sessie
van de practitioner plaatsvindt.
Verklaring waarin nieuwe en
bestaande practitioners en andere
betrokkenen wordt geïnformeerd
over wat de stichting met hun
persoonsgegevens doet en
waarom.
Een vastgelegde manier van
handelingen uitvoeren. Het gaat
om een specifiek omschreven
19
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Begrip

Prostitutie

Prostitutie

Rechtspersonen en
samenwerkingsverbanden
informatienummer
Register

Registratie

Registratiekosten

Registratienummer

Registratienummer bij de
Kamer van Koophandel
Registratienummer van de
practitioner
Reglement
vertrouwenspersoon
Resultaat
Rol practitioner

Royement

Definitie
Afkorting
Synoniem
volgorde van stappen die
genomen moeten worden in een
proces.
Het zich beschikbaar stellen tot
het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen
vergoeding (Vermeulen, 2018).
Het tegen betaling beschikbaar
stellen van het lichaam voor het
verrichten van seksuele
handelingen (stichting, 2019).
Het zich tegen betaling
beschikbaar stellen voor seksuele
handelingen.
Nummer waarmee een bedrijf
RSIN
wordt geïdentificeerd voor de
belasting.
Lijst van practitioners die zijn
geregistreerd, waarvan de
registratie is opgeschort of
beëindigd.
Opname van een practitioner in
inschrijving
het register van gecertificeerde
practitioners.
Jaarlijkse kosten die betaald
moeten worden, om de registratie
te krijgen of te behouden.
Nummer waaronder een
natuurlijk persoon of
rechtspersoon is geregistreerd.
Nummer waarmee een bedrijf
KvKwordt geïdentificeerd bij de
nummer
Kamer van Koophandel.
Unieke identificatie waaronder de
practitioner in het register is
opgenomen.
Reglement m.b.t. de
vertrouwenspersoon.
Het door de klachtbemiddelaar
bereikte resultaat.
Masseur, behandelaar, therapeut,
workshopbegeleider, trainer,
cursusleider, opleider/docent,
procesbegeleider/mentor.
Stopzetting van de certificering en
registratie.
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Begrippenkader
Begrip
Sanctie
Schorsing
Scope

Screeningsprofiel

Sekscoaching

Seksinrichting

Definitie
Afkorting
Synoniem
Schadevergoeding
Tijdelijke onderbreking van de
certificering en registratie.
Het werkingsgebied van de
practitioner waar de klacht
betrekking op heeft.
Set van criteria aan de hand
waarvan wordt beoordeeld of er
sprake is van risico’s m.b.t.
informatie, geld, goederen,
diensten, zakelijke transacties,
proces, aansturen organisatie en
personen in zijn algemeenheid of
bepaalde beroepsgroepen.
Coachingstechnieken om te
Seksuologisch lichaamswerk
helpen iemands seksleven te
verbeteren of te verrijken. Deze
coachingstechnieken zijn gericht
op verandering door ervaring,
waarbij de instelling is om iets
praktisch te leren, variërend van
communicatietechnieken tot het
leren vrijen. In tegenstelling tot
therapie gaat het er niet om het
verleden te verwerken, maar door
nieuwe ervaringen nieuwe wegen
in te slaan en oude patronen los
te durven laten. Sekscoaching kan
gebruikt worden voor serieuze
problemen zoals te vroeg
klaarkomen, impotentie, pijn bij
het vrijen, seksuele verschillen in
de relatie. En ook als introductie
naar seks bij onvrijwillige
maagdelijkheid, van masturberen
tot neuken, en als verbetering van
het seksleven, zoals Tantra en het
vinden van je soulmate.
De voor publiek toegankelijke,
besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was,
seksuele handelingen worden
verricht of vertoningen van
erotisch-pornografische aard
plaatsvinden. Onder een
seksinrichting wordt in elk geval
verstaan: een seksbioscoop,
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Definitie
Afkorting
Synoniem
seksautomatenhal, sekstheater,
sekssauna, een parenclub of een
prostitutiebedrijf waaronder
tevens begrepen een erotischmassagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar.
Vermeulen (2018).
Seksuele handelingen
Handelingen waarbij de
genitaliën, borsten of erogene
zones van een client worden
aangeraakt met het lichaam of
een lichaamsdeel van de
practitioner.
Sekswerk
Het tegen betaling beschikbaar
stellen van het lichaam voor het
verrichten van dan wel het kijken
naar seksuele handelingen
(stichting, 2019)
Sessie
Een behandeling door een
lichaamswerker
Bijeenkomst van een
lichaamswerkers met één cliënt of
een stel.
Setting lichaamswerk
Sessie met een individue, sessie
met een stel, groep, anoniem
publiek.
Specialisatie
Soort lichaamswerk
Specialisme
Categorie van practitioners.
Type, soort, klasse.
Stakeholder
Natuurlijk personen en
Interested party (ISO 9001),
rechtspersonen die betrokken zijn
betrokkene, belanghebbende
bij de stichting.
(ISO 9001)
Standaard
Een procedure of een set van
eisen waarvan een groep mensen
met elkaar heeft afgesproken dat
ze hem zullen gebruiken. De
afspraken worden vastgelegd in
een document, waarin de
specificaties staan beschreven.
Standaard Bedrijfsindeling
Classificatiesyseem van bedrijven SBI, SBIcode
Statuten
Grondregels en bepalingen die ten
grondslag liggen aan de stichting
en die in de notarieel verleden
akte van oprichting zijn vervat.
Stichting Keurmerk Tantrisch De registratie- en
KTSL
Stichting KSL (handelsnaam)
en Seksuologisch
certificeringsorganisatie,
Lichaamswerk
ingeschreven in de Nederlandse
22
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Begrip

Stopteken

Supervisie

Supervisor
Supporter

Taak
Tarief

Tarieven
Terugbetaling
Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier

Toezichthouder

Trainer
Training

Traject

Definitie
Afkorting
Synoniem
kamer van koophandel, onder de
statutaire naam (naam), onder
registratienummer 73 66 48 39.
Vooraf afgesproken signaal van
een cliënt om te stoppen met de
behandeling.
Proces waarbij de practitioner zijn
sessies op een geplande en
aantoonbare manier laat bewaken
door een supervisor. De cliënt
bespreekt daarbij met de
supervisor de kwaliteit van de
dienstverlening van de
practitioner.
Persoon die supervisie uitvoert.
Persoon die de doelstellingen van
de stichting een warm hart
toedraagt.
De inhoud van een opdracht om
bepaalde activiteiten te verrichten
Bedrag dat betaald moet worden
Kosten, prijs
voor een bepaald product of
dienst.
Document waarin de tarieven zijn
vermeld.
Betaling wat te veel ontvangen is.
Restitutie
Formulier waarin een cliënt van
Consent form
een practitioner aangeeft, dat
deze akkoord is met de
handelingen die de practitioner
zal verrichten.
Formulier waarmee een cliënt
aangeeft instemming te verlenen
aan de practitioners om bepaalde
handelingen te verrichten.
Een natuurlijk persoon of
rechtspersoon die toezicht op iets
of iemand houdt.
Begeleider van een workshop.
Workshopbegeleider
Activiteit met meerdere
deelnemers met als doel bepaalde
vaardigheden te verwerven.
Een reeks van achtereenvolgende
sessies door een practitioner bij
een cliënt.
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Definitie
Afkorting
Uitspraak
Het bindende advies van de
klachtcommissie.
Uitsprakenregister
Document waarin uitspraken van
de klachtcommissie staan.
Upgrading
Uitbreiding van de handelingen
die vooraf waren afgesproken.
Verbeteractie
Actie naar aanleiding van een
aanbeveling van een auditor om
verbetering aan te brengen en zo
beter aan de auditcriteria te
voldoen.
Vergoeding
Bedrag dat voor een levering van
een dienst in rekening kan worden
gebracht.
Vergoedingenreglement
Document waarin vergoedingen
voor functionarissen van de
stichting zijn beschreven.
Verklaring omtrent Gedrag
Verklaring die aangeeft dat gedrag VOG
van een persoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor een
functie.
Verlenging
Voorzetting van de certificering en
registratie na afloop van een
kalenderjaar.
Verlengingsprocedure
Stappen die worden gevolgd bij
het verlengen van certificering en
registratie.
Vernietigingsbesluit
Besluit om een auditrapport niet
uit te brengen aan de auditee.
Versiehistorie
Beschrijving van versies van een
document.
Vertrouwenspersoon
Persoon benoemd door de
stichting die practitioners of
cliënten van practitioners een
luisterend oor biedt en mogelijke
oplossingsrichtingen voorlegt voor
vervolgstappen.
Vervolgprocedure (audit)
Stappen die nodig zijn om een
audit - in geval van een
aanhoudingsbesluit - alsnog af te
ronden.
Verwerkingsverantwoordelijke De (rechts)persoon of organisatie
is die “doel en middelen” van de
gegevensverwerking bepaalt. Kort
gezegd is dit de organisatie die
bepaalt voor welke doeleinden

Synoniem
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Verzendlijst
Voorbehouden handeling

Voorzitter
Vorm lichaaamswerk

Waarneming

Waarschuwing

Website
Wet kwaliteit klachten en
geschillen zorg

Wet op de Beroepen in de
individuele gezondheidszorg
Workshop
Workshopbegeleider
Zorg (2)

zorg, Andere

Definitie
Afkorting
persoonsgegevens worden
verwerkt
Lijst met practitioners die e-mails
ontvangt van de stichting.
Handelingen die alleen door met
name in de Wet BIG genoemde
specialisten mogen worden
uitgevoerd (Wet BIG hoofdstuk IV:
Voorbehouden handelingen)
Functie binnen een commissie of
bestuur.
Sessie, workshop, (jaar)training,
cursus, (beroeps)opleiding, video,
training voor trainers.
Datgene wat een auditor
ziet/waarneemt als deze toetst of
aan een auditcriterium wordt
voldaan.
Een conditionele voorspelling,
meestal bedoeld om de ontvanger
ervan te wijzen op een dreigend
nadeel.

Synoniem

Webpagina
Wet zoals vastgesteld per 7
Wkkgz
oktober 2015 en gepubliceerd in
het staatsblad van het Koninkrijk
der Nederlanden nummer 407.
Wet BIG
Activiteit met meerdere
deelnemers.
Begeleider van een workshop
Zorg zoals bedoeld en vastgesteld
in de WKKGZ alsmede alle andere
zorg of diensten aangeboden of
handelingen verricht door een
practitioner die valt onder de
werking van dit reglement.
Handelingen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG), niet
zijnde Wlz-zorg of Zvw-zorg,
alsmede handelingen met een
ander doel dan het bevorderen of

Complementaire/alternatieve
zorg
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Zorgverlener

Definitie
bewaken van de gezondheid van
de cliënt (Wkkgz)
Een natuurlijke persoon die
beroepsmatig zorg verleent
(Wkkgz)

Afkorting

Synoniem

Dienstverlener in de zorg,
behandelaar
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Versiehistorie
Versie Datum

Wijziging

1.0

15 dec 2019 Vastgesteld door het bestuur. Geldig vanaf 1 januari 2020.

1.1

20 feb 2020

Nieuwe termen toegevoegd. Geldig vanaf 1 februari 2020.
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