Massagetechnieken
Steeds meer therapeuten passen massage
toe bij het behandelen van een groot aantal
aandoeningen. Massage heeft niet alleen een
positieve invloed op de onderliggende organen,
maar ook wordt het hele energiesysteem
van het lichaam ermee in balans gebracht.
Verkrampte spieren ontspannen zich, pijnklachten verdwijnen en de patiënt voelt zich
veel meer ontspannen. En behalve de medische
aspecten van massage zorgt het ook voor een
weldadig gevoel en voorkomt het spanningen
en klachten.
In deze cursus leer je de verschillende vormen van
massage te onderscheiden en toe te passen. Aan
de hand van veel voorbeelden leer je met welke
massagetechniek je de beste resultaten kunt
boeken en hoe je daarbij te werk kunt gaan. Uiteraard leer je daarbij veel over de ligging, de vorm
en de functies van een groot aantal skeletdelen
en spieren. Vele aandoeningen en de meest voor
de hand liggende behandeltechnieken daarvoor,
worden eveneens besproken. Bij de cursus wordt
kosteloos een instructie-dvd meegeleverd zodat je
steeds opnieuw kunt zien hoe een bepaalde massagetechniek kan worden toegepast.
Ook kun je bij voldoende belangstelling gebruikmaken van de mogelijkheid tot het volgen van
twee praktijkdagen, waarbij de docent je de fijne
kneepjes van het vak bijbrengt. Deze praktijkdagen worden bij de lesverzending tijdig aangekondigd en zijn doorgaans in het weekend op
een locatie in Son bij Eindhoven. De Basiscursus
Massagetechnieken stelt je in staat om op een
verantwoorde wijze in je eigen praktijk of kring
mensen te behandelen.

voetreflexologie, de keuze van een massageolie
alsmede de behandeling van vele aandoeningen.
Ook komt een groot aantal aanvullende behandelvormen aan bod, zoals meditatie en Bachbloesemtherapie. In de dvd-instructiefilm wordt een aantal
technieken in de praktijk getoond.
STUDIEDUUR
6 maanden bij 2 lessen per maand
12 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
904 pagina’s op A5-formaat plus instructie-dvd
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
kosteloos na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief
van deze cursus onze website www.sorag.nl

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De anatomie van gewrichten en spieren, de
geschiedenis van massage, massagelatijn, de
handgrepen en technieken bij de toepassing van
onder andere energetische massage, drukpuntmassage, gezichtsmassage, spirituele massage,
ayurvedische massage, bindweefselmassage,

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

