Reflexologie

(Specialisatie)

Dat een blokkade van de energie-banen in
het lichaam tot ziekte leidt is inmiddels ook in
de reguliere geneeskunde een geaccepteerd
feit. Steeds vaker worden patiënten via hun
arts doorverwezen voor een reflexologische
behandeling, vooral vanwege de goede
resultaten die met reflexzonebehandeling
worden bereikt.
Reflexologie kent veel toepassingsvormen en
het is daardoor soms niet gemakkelijk om in een
specifiek geval voor een bepaalde behandeling te kiezen. Is het beter om de handen of de
voeten van de patiënt te behandelen, hoe vaak
en hoe intensief kan ik dit doen en welke aanvullende leef-, voedings- en andere adviezen kan ik
geven? Veelgestelde vragen waarop deze cursus
een antwoord geeft. Ook gaan we dieper in op de
toepassing van acupressuur en andere vormen
van reflexologie.
Ook wordt aandacht besteed aan praktijkgevallen.
Hierdoor leer je niet alleen hoe een patiënt het
beste behandeld kan worden, maar ontwikkel je
persoonlijk ook de mogelijkheid om zelf behandelplannen op te stellen. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden en de toepassingen
van hand- en voetdiagnostiek. De Specialisatiecursus Reflexologie is samengesteld voor therapeuten
die met een zo groot mogelijke kennis van de
mogelijkheden van reflexologie willen praktiseren.
Om deze opleiding met succes te kunnen volgen
is een brede basiskennis van een groot aantal
vormen van reflexologie noodzakelijk. De Specialisatiecursus Reflexologie kan daarom alleen
gevolgd worden door cursisten die ten minste de
Basiscursus Reflexologie van de SORAG-Akademie of een gelijkwaardige opleiding doorlopen
hebben.

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De verschillende behandelvormen van reflexologie, hun toepassingsmogelijkheden, alsmede de
voor- en nadelen in specifieke situaties. De toepassing van hand-, voet- en oorreflexologie bij een
groot aantal acute en chronische ziektebeelden,
geheel gerelateerd aan praktijkgevallen. Het geven
van aanvullende adviezen tijdens de therapie.
Het combineren van verschillende vormen van
reflexologie en andere therapievormen. Het maken
van een behandelplan en het vaststellen van de
inhoud en de frequentie van de therapie.
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
1112 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
tenminste Basiscursus Reflexologie of een gelijkwaardige opleiding
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

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

