
 

Puntensysteem Paarden Massage Nederland 

Het register 

Iedereen die als afsluiting van het cursusjaar met succes alle examens heeft afgerond bij de opleiding 

tot sportmasseur bij Bartels Horse & Health Instituut komt automatisch in het register van Paarden 

Massage Nederland te staan. 

Dit register is gratis.  Om ervoor te zorgen dat het register blijft bestaan uit sportmasseurs die serieus 

met hun vak bezig blijven is er een nascholingsplicht. Als je in het register wilt blijven staan dien je 

voldoende nascholingspunten te halen.  

Punten 

Het aantal punten dat behaald dient te worden is 20 punten per 2 jaar. We zijn in eerste instantie 

uitgegaan van 10 punten per jaar, maar om de geregistreerden de kans te geven flexibel om te gaan 

met wanneer deze punten behaald worden is gekozen voor deze opzet. Indien door omstandigheden 

het ene jaar geen punten gehaald kunnen worden, kan dit het volgende jaar gecompenseerd 

worden. Zo kun je als geregistreerde zelf kiezen op welk moment in deze twee jaar je de punten wilt 

behalen. 

De punten kunnen enkel behaald worden door een themadag te volgen bij Bartels Horse & Health 

Instituut. Zo hoeven we eventuele themadagen elders niet op inhoud te beoordelen en te 

accrediteren én kunnen we het register gratis houden.  

Een themadag bij Bartels Horse & Health Instituut levert 10 punten per dag op. Meerdaagse 

cursussen leveren ook 10 punten per dag op en kunnen bij bijvoorbeeld bij 3 of 4 dagen oplopen tot 

30 of 40 punten. Een avondvullende clinic levert 5 punten op.  

Registratie van de punten 

De geregistreerde wordt verzocht bij inschrijving en/of op de presentielijst aan te geven dat de 

punten voor Paarden Massage Nederland geregistreerd dienen te worden. Deze worden dan door 

Bartels Horse & Health Instituut geregistreerd. De puntenregistratie is niet voor anderen te bekijken. 

Alleen de geregistreerde zelf mag zijn/haar geregistreerde puntenaantal tussentijds opvragen. 

Bewaar voor de zekerheid ook altijd je bewijs van deelname gedurende minimaal 2 jaar. 

Opschonen van de lijst 

Iedere twee jaar zal de lijst met geregistreerden gecontroleerd worden. Wie (nog) niet voldoende 

punten behaald heeft zal circa 6 maanden van te voren een mail ontvangen. De geregistreerde heeft 

dan nog de kans om tijdig de punten te behalen door het volgen van themadagen. Indien de 

geregistreerde aangeeft niet langer in het register te willen staan of als hij/zij onvoldoende punten 

heeft behaald aan het eind van de periode, zal de registratie vervallen. 

NB: ivm COVID zullen we coulant omgaan met de periode 2020/2021. In 2023 zal er weer een punten 

controle plaatsvinden. 

Website 

In het eerste kwartaal van 2022 zal de vernieuwde website van Paarden Massage Nederland online 

gaan. Wie heeft aangegeven hierop te willen staan en voldoet aan de criteria (afgestudeerd bij BHHI) 

zal hierop vermeld worden. Je kunt hiervoor informatie aanleveren over je diensten, de 



 

behandelregio’s en je website of social media pagina. Eventuele wijzigingen kunnen 

doorgegeven worden aan admin@bartelsinstituut.nl. 

Voor de website is er geregeld behoefte aan mooie foto’s van de masseurs aan het werk, 

testimonials en/of goede blogs. Ook deze kunnen doorgestuurd worden aan 

admin@bartelsinstituut.nl. Denk wel aan toestemming van de paardeneigenaren als het gaat om 

foto’s. Ook de fotograaf dient toestemming te geven.  

Onderscheiden 

Het register is bedoeld als kwaliteitsregister. Een register en website voor sportmasseurs die zich 

duidelijk onderscheiden door hun zeer gedegen opleiding, professionele werkwijze, visie en brede 

aanpak.  

Het is een zeer waardevol keurmerk voor jullie als professionele sportmasseurs. Bartels Horse & 

Health Instituut houdt dit platform dan ook graag voor jullie in stand. 

 

 

 

mailto:admin@bartelsinstituut.nl
mailto:admin@bartelsinstituut.nl

