2019
Massagetechnieken
19 & 20 januari (za, zo)
9 & 10 maart (za, zo)
13 & 14 april (za, zo)

Kruiden & aroma therapie
18 & 19 februari (ma, di)
1 & 2 juni (za, zo)
19 & 20 september (do, vr)
20 & 27 november (wo)

27 & 28 mei (ma, di)
31 aug & 1 sept (za, zo)
29 & 30 juni (za, zo)
5 & 6 aug (ma, di)
31 aug. & 1 sept 2019 (za, zo)
25 & 26 september (wo, do)
26 & 27 oktober (za, zo)

Intuïtieve ontwikkeling
9, 10 & 16 febr (za, zo)
15, 22 & 23 juni (za, zo)
29, 30, 31 juli (ma, di, wo)
4, 5 & 11 september (wo, do)
14, 15 & 21 november (do, vr)

23 & 24 november (za, zo)
Sportmassage
Voetreflexologie
26 & 27 januari (za, zo)
18 & 25 maart (ma)

13, 20 & 27 maart (wo)
7, 8 & 14 september (za, zo)
12, 13 & 19 december (do, vr)

6 & 7 mei (ma, di)
4 & 5 juli (do, vr)
19 & 20 augustus (ma, di)
5 & 6 oktober (za, zo)
28 & 29 november (do, vr)

Stoelmassage
4 & 5 februari (ma, do)
11 & 12 april (do, vr)
5 & 6 juni (wo, do)
21 & 22 september (za, zo)

Hoofdpijnmassage

2 & 3 december (ma, di)

7 & 8 februari (do, vr)
18 & 19 mei (za, zo)
26 & 27 augustus (ma, di)
9 & 10 november (za, zo)

Hotstone massage
12 januari (za)
26 april (vr)
7 augustus (wo)
16 september (ma)
13 november (wo)

Thaise massage
Ther. Rugklachten

27, 28 mei, 3 & 4 JUNI (ma, di)

10, 17 & 18 januari (do, vr)

12, 13, 26 & 27 oktober (za, zo)

16, 17 & 24 mei (do,vr)
6, 12 & 13 september (do,vr)

Kracht van bewustwording

4, 11 & 18 december (wo)

13 & 20 februari (wo)
3 & 10 oktober (vr)

Gezichtmassage & lymfedrainage
24 & 25 januari (do, vr)

Anti cellulitis & lichaamspakking

20 & 21 mei (ma, di)

16 april (di)

24 & 25 augustus (za, zo)

16 oktober (wo)

6 & 7 november (wo, do)
Chakra therapie
Kruidenstempelmassage

23 maart 6 & 13 april (za)

15 april (ma)

13, 20 & 27 november (wo)

11 mei (za)
27 september (vr)

Cosmetische bindweefsel

26 november (di)

19 & 20 januari (za, zo)
19 & 26 juni (wo)

Cupping

15 & 16 augustus (do, vr)

12 maart (di)

9 & 10 november (za, zo)

7 juni (vr)
28 augustus (wo)

Paramedisch praktijk starten

18 november (ma)

11 & 25 mei (za)
13 & 14 Juni (do, vr)

Holistic pulsing

7 & 8 oktober (ma, di)

14 & 15 maart (do, vr)

7 & 8 december (za, zo)

20 & 21 juni (do, vr)
21 & 22 september ( za, zo)

Kinesiologie

2 & 3 december (ma,di)

10 & 17 januari (do)
5 & 12 november

Praktijk dag
Onderarm massage

11 februari (ma)

14 & 15 februari (do, vr)

18 april (do)

22 & 23 juni (za, zo)

1 juni (za)

19 & 20 september (do, vr)

28 augustus (wo)

18 & 19 november (ma, di)

15 oktober (di)
25 november (ma)

Ther. voetreflexologie
16, 17, 23 & 24 maart (za, zo)

Praktijk avond

4, 5, 11 & 12 november (ma, di)

29 januari (di)
25 maart (ma)

Mindfulness

7 mei (di)

18, 25 & 26 april (do, vr)

3 juli (wo) casus

23, 24 & 30 november (za, zo)

4 december (wo)

Edelsteentherapie

Examens

9 & 10 maart (za, zo)

6 juli (za)

28 & 29 november (do, vr)

21 dec (za)

Acupressuur & meridiaanleer
14, 15, 28 & 29 maart (do, vr)
17, 18, 24 & 25 juni (ma, di)
2, 16, 30 nov 14 dec (za)

Guasha therapie

Lenormandkaarten

18 & 25 maart, & 8 april (ma)

13 mei (ma)

25, 26 november 9 dec (ma, di)

2 augustus (vr)
16 oktober (wo)

VAS en medicatie testen
2 & 3 februari (za, zo)

Drukpunten massage gezicht

9 & 10 mei (do, vr)

21 februari (do)

14 & 15 oktober (ma, di)

31 mei (vr)
9 augustus (vr)

Chinese hoofdmassage

22 november (vr)

22 maart (vr)
12 juni (wo)

Handreflexologie

14 augustus (wo)

15 januari (di)

19 oktober (za)

13 augustus (di)
20 december (vr)

Intuitieve massage
28 febr 1 & 8 maart (do, vr)

Numerologie

19- 26 juni, & 3 juli (wo)

22 maart (vr)

3, 4 & 10 oktober (do, vr)

7 oktober (ma)

Tenen en handen lezen
19 april (vr)

Fibromyalgie massage

1 augustus (do)

2 & 3 april (di, wo)

27 sept )vr)

12 & 13 oktober (za, zo)

Oorreflexologie

Massage na chemotherapie

21, 22, 28 & 29 januari (ma, di)

3, 4 & 11 juni (ma, di)

10, 11, 17 & 18 aug (za, zo)

31 oktober 1 & 8 november (do, vr)

9, 10, 16 & 17 december (ma, di)

Medische basiskennis blok I
5 & 26 januari (za)
24 & 31 augustus ( za)

medische basiskennis blok II
16 februari & 16 maart (za)
5 & 19 oktober (za)

medische basiskennis blok III
6 april & 4 mei (za)
2 & 16 november (za)

medische basiskennis blok IV
18 mei (za)
14 december (za)

