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Welkom bij de School voor Voetreflexologie
Bedankt voor uw interesse in het nascholingsaanbod van de School voor Voetreflexologie.
U kunt bij ons terecht voor korte en langere cursussen voetreflexologie, massage, oor- en
handreflexologie, neuroreflextherapie en meer… Verder bieden wij themadagen aan
waarin een bepaald ziektebeeld wordt uitgelicht waarna de behandelmogelijkheden
besproken worden. Iedere cursus/nascholing is gericht op het leren van de juiste kennis en
massagetechnieken om specifieke klachten te behandelen zoals: stress, blessures,
spijsverteringsklachten, zwangerschapsklachten, verwerking emoties, burn out, reuma en
meer... Onze cursussen / nascholingen zijn erkend door o.a. onderstaande
beroepsverenigingen en kunnen ook worden gebruikt als nascholingen.

Vrij
van
BTW
Doordat de School voor Voetreflexologie geregistreerd staat bij
CRKBO zijn wij vrijgesteld van BTW, waardoor wij geen bijkomende
kosten hoeven door te berekenen aan onze cursisten!
Visie
De School voor Voetreflexologie ziet het lichaam en geest als samenwerkend geheel en al
onze cursussen zijn erop gericht de energiedoorstroming weer in balans te brengen
waardoor het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. Klachten
verminderen of verdwijnen helemaal en het algeheel welbevinden verbetert en dit
allemaal op natuurlijke wijze. Mede door alle mooie reacties van cliënten die geholpen zijn
met de behandelingen die wij aanbieden brengen wij met veel passie de kennis en
massagetechnieken over op onze cursisten.
Voetreflexmethode Fysioreflextherapie (methode Manda Bergsma)
Tijdens de cursussen voetreflexologie leert u te werken volgens de voetreflexmethode
Fysioreflextherapie. Hiermee wordt de klacht niet als een opzichzelfstaand iets gezien, maar
als onderdeel van het lichaam en geest als samenwerkend geheel. Daarbij worden de
mogelijke oorzaken volgens zowel de westerse als de oosterse visie mee behandeld voor
een optimaal resultaat.
Bekijk gerust ons uitgebreide cursus - en nascholingsaanbod en vind de cursus of
nascholing die bij u past!
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Cursus-/ nascholingsaanbod
Nascholingsweekenden

Voetreflex bij stress en ter
ontspanning
3 DAGEN

Oor en handreflexologie
3 DAGEN

Emotionele oorzaken klachten
lesweekend op Texel
2 DAGEN

Neuroreflex
therapie
3 DAGEN

Lymfedrainage via de
voetzones
3 DAGEN

Zwangerschaps
reflexologie
6 DAGEN / 20 ects

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Voetreflextherapie ter ontspanning en bij stress

3 dagen: Op aanvraag
Tijd: 10:00-14:00u / Spoorstraat 62 Alkmaar / Kosten: 245 euro + 25 euro dictaat

We richten ons bij deze behandeling op die voetzones die het stresssysteem
in het lichaam tot rust brengen en we stimuleren de energiedoorstroming
voor een heerlijke ontspanning en meer energie. Helpt bij klachten
ontstaan door spanning zoals: hoofdpijn, migraine, nekklachten,
spijsverteringsklachten en meer…

Neuroreflextherapie

3 lesdagen van 10.00 – 15.00 uur
Data: 10, 17 en 31 mei 2021
Kosten: €295+€25 lesmateriaal
Tijd: 10:00-15:00 uur
Lesplaats: Alkmaar

Het gehele lichaam wordt aangestuurd door zenuwen en de zenuwen
geven informatie door aan de hersenen. Met neuroreflextherapie
stimuleren we een goede werking van de zenuwen. Hiermee kunnen
klachten behandeld worden als: klachten aan het algehele zenuwstelsel,
klachten aan een specifieke zenuw, het autonome zenuwstelsel en
orgaanklachten.

Weekend nascholing

Weekend 18-19 juni op Texel (vol geboekt) en Weekend 17-18 september op Texel
Kosten: €180 excl. verblijfskosten
Tijd: vrijdag boot 10:30- zaterdag boot 17:00 uur
Lesplaats: Stayokay Texel of Maartenhuis

Onderwerpen: theorie en behandeling langdurige klachten na een
corona infectie, behandeling naar keuze, intervisie en supervisie,
oefeningen om in eigen energie te blijven, fietsen, eten op het strand
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emotionele oorzaken van klachten

Lesweekend op Texel / €195+€25 lesmateriaal+€110 verblijfskosten obv volpension
Op aanvraag / start vrijdag 11u tot zaterdag 13.30u

Tijdens dit weekend gaan we in op onverwerkte emoties die de oorzaak
van (lichamelijke) klachten kunnen zijn. We leren een stappenplan uit te
voeren hoe je achter deze onverwerkte emoties kunt komen, hoe je
deze kunt verwerken en loslaten. In het boek: Kracht Inzicht Vrijheid
geschreven door Manda Bergsma staat het stappenplan met de
achtergrondinformatie uitvoerig beschreven. Het boek is aan te
schaffen tijdens het lesweekend voor €19,95 of via onze website.
Toelatingscriteria: Diploma voetreflexologie

lymfedrainage via de voetzones
3 lesdagen van 10:00-15:00u
Kosten: €295+€25 lesmateriaal
Op aanvraag

Met lymfedrainage stimuleer je het lymfesysteem welke verantwoordelijk
is voor het afvoeren van een teveel aan vocht en met lymfedrainage
versterk je de afweer. Ook bevordert lymfedrainage de vernieuwing van
cellen waardoor mensen zich vitaler voelen en er vitaler uitzien. De
lymfedrainage via de voetzones wordt al meer dan 20 jaar aangeboden
en is net zo effectief gebleken als manuele lymfedrainage.

handreflexologie en oorreflexologie

Lestijden: Weekend van vrijdag boot 10.30 tot zaterdag boot 14.00 uur
Kosten: €295+€25 lesmateriaal exclusief verblijfskosten
Data:
najaar 2021
Lesplaats: Texel

Zowel op de oorschelp als in de hand zien we de reflexzones van het
lichaam terug. Vooral bij oudere mensen is het heel prettig om
handreflexologie aan te bieden, maar ook wanneer behandeling van
de voeten niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een pijnlijke voet. Met
oorreflexologie kun je snel en effectief een zone behandelen als
aanvulling op de behandeling. Naast de reflexzones leren we u ook een
heerlijke massage van de onderarm, hand en oor te geven.

zwangerschapsreflexologie 20ects

6 lesdagen: najaar 2021
Tijd: 10:00-15:00u / Spoorstraat 62 Alkmaar / €595 incl lesmateriaal

Tijdens deze cursus leert u de zwangere vrouw tijdens alle fases van de
zwangerschap en kraamperiode te ondersteunen met voetreflextherapie.
Deze cursus is voor iedereen toegankelijk en zeer geschikt voor
voetreflextherapeuten, natuurgeneeskundige therapeuten,
verloskundigen en kraamverzorgsters. Ervaring met voetreflextherapie is
niet nodig. In deze cursus leert u het volgende te behandelen:
ontspanning, misselijkheid, vermoeidheid, opwekken bevalling, draaiing
bij stuitligging, obstipatie, blaasproblemen, rugpijn, bekkeninstabiliteit,
kraambehandeling.
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Inschrijfformulier Cursussen/ nascholingen
Voor aanmelding het inschrijfformulier opsturen naar secretariaatsvv@gmail.com
of per post naar: School voor Voetreflexologie, Molenstraat 73 1791 DK Den Burg
Ik meld me aan voor:
CURSUSSEN EN WEEKENDEN

Hand- en oorreflexologie

Lymfedrainage

Emotionele oorzaken van klachten

Neuroreflextherapie

Zwangerschapsreflexologie

Voetreflex bij stress en ter ontspanning

Nascholingsweekend op Texel 17-18 september 2021
Algemene gegevens
Naam:

____________________________________________________

Adres:

____________________________________________________

Postcode/woonpl

____________________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________________

Mailadres:

____________________________________________________

Geb. datum+pl.:

____________________________________________________

Via welke weg heeft u ons gevonden? Google / via een kennis / advertentie in:
Datum:

Plaats:

Handtekening:
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secretariaatsvv@gmail.com / Tel: 06-49596935
www.voetreflexologie.nl
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