
Masseren op de vrijdaglDiddagbo •.•.el
Een man met een ontbloot bovenlichaam strekt zich uit op de
massagetafel. Voor hem op tafel staat een computer. Oemas-
seuse doet haar ontspannende werk en kneed vakkundig zijn
rug; de man tikt rustig verder. Oe realiteit? Bijna Dit is de
realiteit van het programma Netwerkdat de zaak in scène
zette. In het echte leven gaat het lets anders. De massages van
Melanie Raaymakers zün verlichtend en preventief, en de klant
kan zijn kleding aanhouden. Na de massage wordt vriendelijk
gevraagd de volgende te roepen; het lUkt de schoolfotograaf
van vroeger wel. Gisteren stond Melanle nog op een beurs; een
IT-bedrüfhad haar ingehuurd om nieuw te werven personeel
duidelijk te maken dat het bedrijf veel om het wel en wee van
zUn werknemers geeft. Vanmorgen gaf ze een presentatie aan
een geïnteresseerde firma en nu bewerkt ze de werknemers
van het bedrijf Groen & Milieu Communicatie. Vier vaste klan-
ten en twee nieuwe, die nieuwsgierig Z\Jngemaakt door de
verhalen van couega's.Jn maar weinig bedrjjven is een massa-
getafel te vinden, daarom heett Melanle een Amerikaans
mobiel toestel gekocht. Het Is een futuristisch apparaat dat in
elke stand kan worden gezet en aangepast aan de lengte van
de klant. Het apparaat is acht kilo zwaar en In opgevouwen
toestand kan zij het prima op haar rug meenemen. Het heeft

nog het meest weg van een platte golftas met strijkplank. Tot
nu toe werkt Melanie voomamelük voor IT-bedrijven en recla-
mebureaus: "In één bedrijf zet ik mUn apparaat neer In een
soort café met een patio, waar ook de vrijdagmiddagborrel
wordt geschonken. Daar behandel Ik de mensen, gewoon In het
openbaar. Dat was eerst even wennen, maar iedereen komt er
zo wel snel achter dat het bedrijf mün diensten aanbiedt." De
meest voorkomende klachten zUn hoofdpijn, brandende ogen
en natuurlUk de vastzittende schouders en armen van mensen
die uren achter de computer hebben gezeten. TIJdens de mas-
sages geeft Melanie advies over lichaamshouding en oefenin-
gen die de klanten tijdens het werk zelf kunnen doen. "Dit is een
p.reventleve behandeling. Als de klachten te groot zijn. verwijs
ik iemand door naar de huisarts; acupuncturist of ergonome
met wie ik samenwerk. Ik heb geen eigen praktijk waar ik men-
sen een Intensievere behandeling kan geven. Iemand die door
zijn rug is gegaan kan ik niet in twae keer een half uur per
maand helpen."

Melanie Raaümakers van WorkMassage, f 110,- per uur,
maximaal Jmassages per uur, Info: 020 - 812J2B5.
www.workmassage.nJ


