Bas Roks kent de kneepjes van zijn vak
Januari: de maand van beloftes. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Heel veel
ontspanning, als het aan masseur Bas Roks ligt. Met zijn massages brengt hij rust in
lichaam en daardoor ook in geest, want die twee zijn immers onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ruim een jaar geleden gaf Bas alle zekerheden van het werken
voor een baas op en opende zijn eigen massagepraktijk aan huis. Het geluk dat van
hem afstraalt en zijn gestaag groeiende clientèle bewijzen eens te meer dat je altijd
je hart moet volgen. “Kom je niet meer bij je ware gevoel, dan kan een
professionele massage uitkomst bieden”, zo ervaart Bas iedere dag weer in zijn
praktijk.
“Ik ben geen psycholoog, hoor”, verduidelijkt Bas. “Maar massages kunnen nou
eenmaal helpen om bepaalde blokkades op te heffen. Het is geen doel op zich, er
hoeft niet gepraat te worden. Mocht men daar wel behoefte aan hebben, blijft alles
wat besproken wordt sowieso binnen de vertrouwde muren van de praktijk”,
garandeert Bas. Ondertussen hebben al heel wat mannen en vrouwen op de
comfortabele massagetafel in zijn sfeervolle Scandinavisch aandoende praktijkruimte
gelegen. “Mensen uit het onderwijs, uit de verpleging, sporters, zowel recreanten als
profs, maar ook steeds meer ZZP’ers melden zich”, somt Bas op. “Vooral die laatste
groep kan het zich niet permitteren om uit te vallen en is zich daardoor des te
bewuster van het belang van een gezond lichaam. Massages werken preventief en
verhogen je gezondheid. Ideaal dus.”
Wezenlijk onderhoud
“Vroeger waren het vooral 40-plussers die naar de masseur stapten, in mijn praktijk
bespeur ik een lichte verschuiving naar 30-plussers. Een positieve ontwikkeling, want
dit toont het groeiende besef dat massages geen overbodige luxe zijn, noch dat ze
louter als redmiddel dienen”, stelt Bas. “Een goede, professionele massage hoort bij
het wezenlijke onderhoud van je lichaam. Het is een investering in jezelf, in je
kwaliteit van leven. Massages maken de stof oxytocine vrij, een ware gelukmaker. Tel
daar de vermindering of zelfs het verdwijnen van allerlei spierklachten bij op en je
snapt waarom mijn klanten de praktijk met een grote lach verlaten en waarom ik dit
zo’n prachtig beroep vind”, aldus Bas.
Hotstone, Cupping en lichaamspakking
In het afgelopen jaar heeft deze masseur zich verdiept in verschillende technieken.
“Naast de sport- en ontspanningsmassages, kan men bij mij nu ook terecht voor
hotstone massages, cupping en lichaamspakkingen. Door de warmte van de speciale
stenen, helpt de hotstone massage om op een nog dieper niveau de spieren te
behandelen. Bij cupping wordt de huid als het ware plaatselijk vacuüm gezogen, wat
de doorbloeding stimuleert. Ook het onderliggende bindweefsel wordt dan
meegepakt. Deze methode is bijzonder effectief voor mannen en vrouwen met rug-

en schouderklachten. Met name dames blijken een lichaamspakking erg prettig te
vinden. Daarbij worden eerst de rug en benen met zeezout gescrubd, waarna ze
gereinigd worden en er een hydraterende algenpakking wordt aangebracht. Dit is
niet alleen voedend voor de huid, maar ook heerlijk ontspannend.”
Naar de masseur!
Kortom: iedereen moet in 2020 naar de masseur? “Uiteraard!”, reageert Bas
enthousiast. “Dat zou geweldig zijn. Ik weet zeker dat er dan heel wat leed
voorkomen zou worden. Waarom zou je wachten tot een burn-out op de loer ligt of
tot die zich zelfs manifesteert. Dat is toch zonde? Zelf heb ik ook een sprong in het
diepe gemaakt en heb voor mezelf gekozen. Juist daardoor kan ik nu anderen helpen.
Dat kost me geen energie, dat levert me juist energie op. Ik ben geen moraalridder
en laat iedereen altijd in zijn of haar waarde. Ik doe alleen waar ik in geloof.
Afgelopen jaar is dat geloof keer op keer bevestigd. Iedere keer weer zie ik in mijn
praktijk kleine wondertjes geschieden. Dat gun ik iedereen. Dus mijn advies is
inderdaad: laat je masseren!”
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