
  

 

Cursus holistische kindermassage. 
 Wil jij jouw kind op een 

betekenisvolle wijze begeleiden en 
ondersteunen? 

 Wil jij in staat zijn om jouw kind 
en bepaald gedrag beter te 
begrijpen? 

 Wil jij met een andere blik gaan 
kijken naar jouw kind en zien wat 
jouw kind werkelijk nodig heeft? 

 Wil jij leren en ervaren wat 
massage voor jouw kind en voor 
jezelf kan doen? 

 Dan ben je van harte welkom om 
deel te nemen aan deze cursus! 

 
Wat is kindermassage? 
Kindermassage is een prachtige en diep 
doorwerkende manier van oprechte en 
positieve aandacht voor je kind. Een 
moment om los te komen van alle 
indrukken van de dag. Het schept rust en 
versterkt de band met je kind. 

Het effect van kindermassage? 
Gedurende de dag krijgt je kind een 
hoeveelheid aan indrukken en prikkels te 
verwerken. Het verwerken van al deze 
indrukken is voor een (gevoelig) kind 
lastig waardoor de spanning zich in het 
lijf opbouwt. Dit kan zich gaan uiten in 
klachten en bij ieder kind kan dat op een 
andere manier zijn zoals: druk of zelfs 
hyper gedrag, een ‘vol’ hoofd, ongelukjes 
overdag, bedplassen of in emoties als 
verdriet, boosheid of angst (bijvoorbeeld 
onzekerheid). 

Door de massage wordt het contact met 
het lichaam gemaakt en gaat de aandacht 
vanuit het hoofd naar het lichaam. Je 
helpt jouw kind de indrukken te 
verwerken, spanning te ontladen en tot 
rust te komen. Door liefdevol aanraken 
wordt het hormoon oxytocine 
aangemaakt. Dit hormoon zorgt ervoor 
dat het adrenalinegehalte (stress) afneemt 
en het gevoel van veiligheid en 
ontspanning toeneemt waardoor je kind 
weer beter in zijn vel en element komt te 
zitten. 

Kun je je voorstellen dat dit enorm veel 
effect heeft op jouw kind? 

Jouw kind leert zijn grens steeds beter 
ervaren, leert te luisteren naar zijn lijf en 
gevoel, wordt meer zelfbewust en 
hiermee groeit zijn of haar 
zelfvertrouwen.  

Kortom: je kind leert zichzelf steeds beter 
kennen en jij hiermee jouw kind ook! 

Werkelijk een groot cadeau om je kind 
en jezelf te geven. 



  

 

Inhoud van de cursus: 
In een cursus van 4 bijeenkomsten van 2 
uur word je meegenomen in de theorie 
en de praktijk van deze onderwerpen: 

 Theorie en praktijk Kindermassage 
 Holistisch kijken naar je kind 
 Type kinderen en elementen 
 Aromatherapie 
 Ontspanningsoefeningen voor 

kind en ouder 

Je krijgt duidelijke uitleg over de opbouw 
van de massage en de effecten daarvan. 
Het is een praktische en ervaringsgerichte 
cursus: je geeft én ontvangt de massage. 
Op die manier ervaar je zelf direct de 
effecten van de massage en kun je de 
massage oefenen op een medecursist die 
net zoals jij, dolenthousiast is om te leren 
masseren! 

Naast de theorie en praktijk van de 
kindermassage wordt het gebruik van 
essentiële oliën geïntegreerd. Je leert over 
de verschillende etherische oliën en 
Aromatherapie. Je gaat ze letterlijk  

ervaren. Het holistisch werken wordt 
uitgelegd en je gaat ontdekken welk van 
de vier type kindbeelden jouw kind heeft!  

Met deze waardevolle inzichten ga jij 
jouw kind beter begrijpen en kun je beter 
afstemmen op wat jouw kind nodig heeft. 
Tot slot komen verschillende effectieve 
ontspanningstechnieken aan bod, die je 
bij je kind en óók bij jezelf kunt inzetten! 
 
Data cursus: 
Vrijdagochtend: 27-3, 3-4, 17-4 en 24-4 
Tijd: 9.30 u - 11.30 u 
Locatie: Praktijk In Bloei in Zoetermeer 
(Wijk 12, vlakbij de Dorpsstraat) 

Investering: 
De kosten zijn: €175,-  
Dit is inclusief: 
⭐️syllabus en cursusmateriaal 
⭐️een flesje van 50 ml. massageolie naar 
keuze 
⭐️gerichte persoonlijke begeleiding 
⭐️de mogelijkheid tot app-contact en het 
stellen van vragen wanneer je thuis aan de 
slag bent 
⭐️en natuurlijk thee, koffie en wat lekkers 
 

Benodigdheden: 
pen, papier, 2 handdoeken, een hoeslaken 
dekentje en warme sokken. 
 
Docent: 
Jennifer Lexmond 
Zij is docent holistische kindermassage, 
holistisch therapeutisch coach voor 
kinderen en volwassenen en 
pedagoog gespecialiseerd in Bewust 
Ouderschap 
 
                         Aanmelden of meer              
i                         info? Mail naar:                                                   
   jennifer@in-bloei.com 


