
1 
 

 

Specialismen en Profielen 
 

Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk 

 

KvK 73 66 44 56 
 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Versie: zie Versiehistorie 

Uitgever: Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk te Alphen aan den Rijn. 

© 2020 Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk. Alle auteursrechten 

voorbehouden. Vermenigvuldiging of overname (ook van delen van de tekst, ofwel daarin verwoorde 

concepten) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting. 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

2. Hoe hebben andere beroepsgroepen het geregeld? ...................................................................... 4 

3. Specialismen in lichaamswerk ......................................................................................................... 4 

4. Specialismen buiten scope .............................................................................................................. 5 

5. Profielen lichaamswerk ................................................................................................................... 5 

6. Versiehistorie................................................................................................................................... 6 

 

  



4 
 

1. Inleiding 
Lichaamswerk omvat een breed spectrum aan activiteiten en kent vele specialismen. In dit document 

wordt een aanzet gegeven om deze specialismen te onderscheiden. 

 

Voor elke specialisme kan een profiel worden samengesteld. In dit profiel kan een aantal kenmerken 

van dit specialisme worden beschreven.  

 

Dit is om meerdere redenen gewenst: 

• Het biedt duidelijkheid aan de cliënt/deelnemer. 

• Het maakt ontwikkeling van het specialisme beter mogelijk. 

• Opleidingen kunnen erop worden afgestemd. 

• Het bevordert de professionaliteit van de branche. 

• Het maakt certificering en registratie beter mogelijk. 

• Het maakt discussie met de overheid en de politiek beter mogelijk. 

2. Hoe hebben andere beroepsgroepen het geregeld? 
Vraag is, hoe andere beroepsgroepen het hebben geregeld. Een goed voorbeeld zijn de 
fysiotherapeuten. Deze hebben in de loop der jaren een algemeen profiel ontwikkeld die geldt voor 
alle fysiotherapeuten. Zie hieronder. 

•  Fysiotherapeut 
 
Daarnaast heeft elke specialisme een eigen profiel: 

• Arbeidsfysiotherapeut 
• Bedrijfsfysiotherapeut 

• Bekkenfysiotherapeut 
• Geriatrie fysiotherapeut 

• Hart-vaat-long fysiotherapeut 
• Kinderfysiotherapeut 

• Manuele therapeut 
• Oedeem fysiotherapeut 

• Oncologie fysiotherapeut 

• Orofaciaal fysiotherapeut 

• Fysiotherapie volgens de psychosomatiek 

• Sportfysiotherapeut 

3. Specialismen in lichaamswerk 
Hieronder wordt een eerste aanzet gedaan tot het onderscheiden van specialismen in het 

lichaamswerk: 

1. Bondage tantra 

2. Erotische tantra 

3. Intimiteitscoaching 

4. Kashmiri massage 

5. Knuffellen 

6. Kum-Nye massage 

7. Neo tantra fusion massage (NTFM) 

8. Prana flow massage 

9. Procesbegeleiding/mentorship 

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/2014-01_kngf_beroepsprofiel-ft_20131230_2.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/arbeidsfysiotherapeut---2007.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/bedrijfsfysiotherapeut---2009.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-bekkenfysiotherapeut.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-geriatrie-fysiotherapie-juli-2015.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-hart--vaat--en-longfysiotherapeut-2017.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-kinderfysiotherapeut-juni-2014.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/2014-10_beroepscompetentieprofiel-mt-2014.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-oedeem-fysiotherapie-oktober-2015.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-oncologiefysiotherapeut-2011.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-def-laatste-versie-18-10-2018---met-aangepast-voorblad-en-herregistratie_081019.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-psychosomatisch-fysiotherapeut.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfs/onbeveiligd/vakgebied/beroepsprofiel-sportfysiotherapeut-2018.pdf
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10. Sekscoaching 

11. Sexological bodywork 

12. Sexual grounding therapy 

13. Sexual surrogate partner therapy (SSPT) 

14. SWEDA massage: therapeutische tantra 

15. Tantric dance 

16. Taoïstische erotische massage (TEM) 

17. Therapeutisch intiem lichaamswerk 

18. Westerse tantra massage 

19. Yoni massage 

Deze indeling heeft nog niet de pretentie compleet te zijn en kan ook nog doublures/overlap 

bevatten. Ook kunnen wellicht verschillende vormen van massage worden samengevoegd. 

4. Specialismen buiten scope 
Specialismen die buiten scope worden gelaten zijn: 

• Fysiotherapie 

• Sportmassage, Zweedse/klassieke massage, etc. 

• Duo cultivation, karezza 

• Yoga  

• Sekszorgverlening 

• Sekswerk/prostitutie, escorts, gigolo’s. 

• Lichaamsgerichte (psycho)therapie. Dit specialisme is georganiseerd in een beroepsorganisatie. 

• Emotioneel lichaamswerk. Dit specialisme is georganiseerd in een beroepsvereniging. 

• Maha Kundalini Tantra 

5. Profielen lichaamswerk 
Voor elke specialisme in het lichaamswerk kan een profiel worden uitgewerkt. Zie hiervoor het 

Formulier Profiel Specialisme KTSL met de volgende onderwerpen: 

1. Beschrijving 

2. Doel 

3. Oorsprong 

4. Wetenschap 

5. Werkwijze 

6. Intake 

7. Rollen 

8. Vormen 

9. Setting 

10. Materialen 

11. Aanraking 

12. Kleding/Naaktheid 

13. Toestemming 

14. Contra-indicaties 

15. Kennis en ervaring 

16. Zorg 

17. Begrippen 

18. Referenties 

  

http://www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl/massage
https://www.sblp.nl/
http://www.bettel.nl/
https://www.kundalinitantra.nl/
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6. Versiehistorie 
Versie Datum Wijziging Distributie 

1.0.p1 22 jan 2020 Eerste concept. Tara Long, Hans Scheel, 
Maria Aarts 

1.0  9 feb 2020 Toegevoegd: Emotioneel lichaamswerk (Bettel). 
Term settings toegevoegd. Definitief. 

Website. 

1.1 21 feb 2020 Redactionele wijzigingen. Verwezen naar het 
formulier voor profielen. 

Website 

 

 

 


