
 

 
 
 
 
 
 

Cursus  

Integrale voetreflexologie 
 

Praktisch: 
Data (schooljaar 2014/2015):  Donderdag: 18, 25 sept, 2, 9, 16 okt,  

4, 11, 18 dec 2014 
Keuze tussen donderdag/zaterdag Zaterdag:  20, 27 sept, 4, 11, 18 okt,  

6, 13, 20 dec 2014 
Acht lesdagen van 9.15u tot 16.15u 

Docente: Greetje van den Eede 
Plaats:  Leslokaal van De Levensschool, abdij van Tongerlo (Abdijstraat 40, Tongerlo) 
Lesgeld:  480 Euro, te storten op rekeningnr BE56 9796 2609 4888 
       Betaling vóór 1 september 2014 

De prijs voor zelfstandigen die via kmo-portefeuille betalen bedraagt slechts 

de helft van het lesgeld: 240 Euro 

(voor info www.kmo-portefeuille.be) 
Inschrijving: per mail info@levensschool.be of telefoon 011/60 16 75 

           EN door storting van het lesgeld 
 

www.levensschool.be 

Waar en wanneer reflexologie precies ontstaan is, weet men niet. Zeker is dat reeds meer 
dan 5000 jaar geleden in het klassieke India, Egypte en China een drukpunttechniek bekend 
was. In het begin van de 20ste eeuw werd de huidige methode in het westen geïntroduceerd 
door de Amerikaanse arts Dr. Fitzgerald. 
 
Met reflexzonemassage wordt een verbeterde doorbloeding en regeneratie bereikt. In 
psychisch opzicht behoren ontspanning, evenwicht en welzijn tot de positieve effecten. 
Daarmee worden dus belangrijke voorwaarden voor het herstellingsproces gecreëerd: het 
zelfherstellend mechanisme, dat in elke mens aanwezig is, heeft weer kracht om orde op 
zaken te stellen. 
 
De reflexologie wordt erg gewaardeerd door vrijwel iedereen die enkele sessies heeft 
ondergaan. Omdat de gedeblokkeerde levenskracht weer vrij gaat stromen, voelt men zich 
snel weer als herboren. De reflexologie is onder andere gebaseerd op de segmentale 
verschijnselen in het lichaam. Die vinden hun oorsprong in de embryologische ontwikkeling. 
Elementaire kennis van embryologie en neurologie is dan ook noodzakelijk om de 
reflexologie goed te begrijpen. Basiskennis anatomie, fysiologie en pathologie is eveneens 
onontbeerlijk. 
 
In deze cursus leren we de verschillende voetkaarten kennen en de mogelijke 
massagetechnieken. Door de reflectie van het volledige lichaam op de voet nauwkeurig te 
bestuderen wordt het mogelijk zeer preciese reflexologie toe te passen. Na deze zeer 
praktijkgerichte cursus is men in staat het aangeleerde direct in praktijk te brengen. 
 
Voor deze cursus is het noodzakelijk om eerst de modules anatomie en pathologie te volgen. 
 
 

 

Nascholingscursussen voetreflexologie die wij organiseren: 

o Specialisatiejaar integrale voetreflexologie 

o Subfertiliteit en integrale voetreflexologie 
o Zwangerschapsreflexologie 


