
 Opleiding integraal holistische massage 
 

Opleiding integrale massage  

De opleiding tot integraal en holistisch masseur is 

een inspirerende beroepsopleiding van twee jaar. 

De opleiding gaat uit van de methodiek van 

integraal holistische massage zoals wij deze de 

afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze 

school. Je leert mensen te begeleiden bij 

heelwording en bewustwording van lichaam en 

geest, door middel van verschillende massage 

inhoudelijke vaardigheden en coaching. 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken  

 Holistische benadering voor heelwording en 
bewustwording van lichaam en geest.  

 Gebaseerd op oosterse en westerse 
achtergronden van massage.  

 Combineert verschillende massagevormen tot 
geïntegreerde manier van werken.  

 Werken met de inherente kracht die in ieder 
mens aanwezig is.  

 Landelijk erkende beroepsopleiding op HBO 
niveau door KTNO, BATC en CAT.  

Uitgangspunten  

Bewustwording en innerlijke groei 

De opleiding tot integraal holistisch masseur is een 

opleiding waarmee je vanuit een holistische visie met 

mensen leert werken. Holistisch staat daarbij voor de 

mens als geheel, zowel fysiek, mentaal, emotioneel 

als spiritueel. Al deze gebieden zijn in het lichaam 

met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Het 

proces van bewustwording en innerlijke groei vormt 

daarbij het uitgangspunt. Hierdoor heb je als integraal 

holistisch masseur aandacht voor de hele mens in 

samenhang met de signalen die het lichaam iemand 

geeft. Door mensen hierbij te begeleiden help je niet 

alleen bij heelwording van het lichaam maar ook bij 

verdieping van het leven. De methodiek van integraal 

holistische massage kenmerkt zich daarbij door haar 

open en reflectieve manier van werken. 

Werken met de wijsheid van het lichaam 

Tijdens integraal holistische massage wordt letterlijk 

contact met de wijsheid van het lichaam gemaakt. 

Hiervoor leer je in de opleiding met de gelaagdheid 

van het lichaam werken. Dit kunnen zowel fysieke 

lagen zijn als spieren, weefsels en gewrichten. Maar 

ook lagen van gevoelens, emoties of zelfreflectie of 

mentale spanningen waarmee bij mensen op een 

dieper niveau contact met zichzelf kan ontstaan en 

processen kunnen worden doorwerkt. Zo kan zich 

tijdens een massage een proces van bewustwording 

en zelfonderzoek ontvouwen. Dit draagt ertoe bij dat 

inzicht kan worden gekregen in de diepere oorzaken 

van het uit balans zijn van het lichaam of andere 

aspecten uit iemands leven. 

Methodiek van integraal holistische massage 

Om mensen vanuit de methodiek van integraal 

holistische massage bij deze processen te begeleiden 

worden in de opleiding massage inhoudelijke 

vaardigheden geleerd uit oosterse als westerse 

stromingen van massage. Hierbij wordt afwisselend 

zowel zacht en verbindend als ook met diepere 

technieken gewerkt. Om mensen 

bewustwordingsgericht te begeleiden is er in de 

opleiding ook aandacht voor het eigen maken van 

een contactvolle en invoelende manier van aanraken 

in combinatie met coaching, zijnsoriëntatie en 

mindfullness. Daarbij ga je in de opleiding ook in op 

vakken als psychosomatiek, intuïtieve ontwikkeling 

en zijnsgericht werken (Wei-wu-wei) waardoor je 

naast de technische kant van de methodiek mensen 

ook vanuit je eigen helingskracht bij deze processen 

kunt begeleiden. 

Opbouw van de opleiding 

In het eerste jaar van de opleiding leer je hoe de basis 

van integraal holistische massage wordt toegepast. 

Welke stappen daarbij worden gezet, hoe daarbij in 

de verschillende lagen van de bodymind kan worden 

gewerkt en hoe de verschillende massagevormen 

daarbij ondersteunen. In het tweede jaar worden de 

mogelijkheden van integraal holistische massage 

verder uitgewerkt. De aandacht richt zich daarbij 
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vooral op de verdieping van het begeleiden van het 

bewustwordingsproces. 

Voor wie is deze opleiding 

Om deel te nemen aan de opleiding hoef je geen 

voorervaring te hebben met massage. Alle stappen 

voor het geven van de massage en de begeleiding van 

het therapeutisch proces komen in de opleiding aan 

bod. De opleiding richt zich vooral op mensen die een 

eigen praktijk op willen zetten maar is ook zeer 

geschikt als aanvullende ondersteuning voor 

aangrenzende beroepsbeoefening zoals 

transformatiegerichte coaches, yoga docenten, cranio 

sacraal- en haptotherapeuten.  

De opleiding kan zowel worden gevolgd in de 

weekenden als op doordeweekse dagen. De totale 

opleidingsduur inclusief afstuderen bedraagt 

ongeveer twee jaar. 

Mogelijkheden integraal holistische massage: 

- Herstelt de balans tussen lichaam en geest 

- Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot 

- Activeert het zelfhelend vermogen en maakt 

ruimte voor nieuwe energie 

- Inzicht in de achtergrond van spanningen en 

klachten 

- Meer contact met jezelf met je lichaam en je 

gevoel 

- Jezelf en je lichaam op een dieper niveau 

leren kennen 

- Oude spanningen, pijn en emoties los leren 

laten 

- Meer in je kracht staan en verdieping van je 

leven 

- De wijsheid van het lichaam laten spreken 

- Meer ruimte ervaren om jezelf te zijn 

- Reflectie op wie je bent, wat er in je leeft en 

wat je los kunt laten 

- Draagt bij aan bewustwording en innerlijke 

groei. 

Landelijk erkende opleiding op HBO niveau 

De opleiding is landelijk erkend op HBO niveau door 

de KTNO, BATC en CAT. Hierdoor ben je als 

deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs. Ook is het na afronding van de opleiding 

mogelijk om je aan te sluiten bij een 

beroepsvereniging en kunnen de behandelingen die 

je gaat geven worden vergoed door zorgverzekeraars. 

Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op 

de website van de KTNO. 

Visie opleiding  

Complete beroepsopleiding 

De opleiding tot integraal en holistisch masseur 

kenmerkt zich als een complete beroepsopleiding 

waarin alle aspecten van het masseren op 

overzichtelijke wijze aan bod komen. Kenmerkend 

voor de opleiding is dat deze goed aansluit bij de 

ontwikkelingen van deze tijd waar mensen op zoek 

zijn naar mogelijkheden om zichzelf te helen en 

signalen van het lichaam in de vorm van spanningen, 

klachten of onbalans worden gezien als een 

uitnodiging tot zelfreflectie en innerlijke groei. 

 

Vanuit de holistische visie van waaruit de opleiding 

wordt gegeven wordt het lichaam gezien als een 

spiegel van de mens op andere vlakken. Onbalans is 

vaak een teken dat ook andere aspecten aandacht 

nodig hebben of uit balans zijn geraakt. Door middel 

van integrale en holistische massage nodig je mensen 

uit om daarop te reflecteren en bij zichzelf naar 

binnen te gaan om contact te maken met lagen die 

kunnen worden geheeld. Om daarin te begeleiden 

komen naast uitgebreide massage inhoudelijke 

vaardigheden tevens uitgebreide coachende en 

therapeutische vaardigheden aan bod en heeft het 

werken vanuit een zijnsgerichte houding in de 

opleiding tevens een belangrijke plaats. 

Daarnaast is er in de opleiding tevens aandacht voor 

anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Zo 

is er aandacht voor de spieren, weefsels en organen 

maar ook voor de holistische benadering van het 

lichaam en hoe vanuit deze visie helingsprocessen 

worden begeleid. Om daarbij vanuit rust en een goed 

contact met jezelf de verbinding met de ander aan te 



 Opleiding integraal holistische massage 
gaan is er in de opleiding tevens aandacht voor 

meditatie en mindfullness. 

De opleiding is daarbij stevig gegrondvest in oosterse 

en westerse stromingen van massage, Postural 

Integration, Rolfing, Essalen, Tragering, Holistic 

Pulsing, Emotioneel lichaamswerk en een aantal 

spirituele stromingen als Boeddhisme, Yoga en Zen. 

Persoonlijke leerproces 

Om met name de therapeutische mogelijkheden van 

integrale massage te benutten kenmerkt de massage 

opleiding zich tevens door een persoonlijk leerproces. 

We werken daarbij vanuit de gedachte 

'healerhealyourself'. Door tijdens de opleiding op een 

actieve manier aan je eigen helingsproces te werken 

leer je ook wat de helende kracht van integrale 

massage is en ontstaat voor jou een natuurlijke 

manier van begeleiden om mensen uit te nodigen om 

ook deze weg te gaan. Het groepsproces en het doen 

van reflectieve oefeningen maken daar tevens 

onderdeel van uit. 

      Thema's: 

 Innerlijk contact vanuit rust en verbinding met 

jezelf. 

 Meer in verbinding met je lichaam en je gevoel. 

 Bewustwording van wat de helende kracht van 

aanraking is. 

 Werken met de essentie van iemands wezen en 

daar open voor staan. 

 Persoonlijke ontwikkeling om de massage vanuit 

je eigen kracht vorm te geven. 

 Open staan voor jezelf, ook voor wat daarin nog 

aandacht behoeft. 

       ~ Een beter contact met het lichaam verbetert ook 

het contact met de wereld om je heen ~ 

 

Programma  

Het opleiding vindt een goede middenweg tussen 

theorie en praktijk waarbij anatomie en fysiologie, 

massage inhoudelijke en therapeutische 

vaardigheden, visievorming en persoonlijke 

ontwikkeling in de opleiding worden gecombineerd 

met meditatie en mindfullness waarmee je een 

gedegen kader vormt voor het geven van de massage 

en het begeleiden van cliënten. 

Het lesprogramma van het eerste jaar is daarbij als 

volgt:  

Fase 1 - Fundament integraal holistische massage 

•  Techniek en basisprincipes van integraal holistische 

massage 

•  Toepassen van de verschillende massagevormen 

•  Opbouw en mogelijkheden van de massage 

•  Lichaamshouding en ademhaling 

•  Anatomie en fysiologie 

•  Haptonomie en kwaliteit van aanraking 

(contactvolle aanraking) 

Fase 2 - Werken met de bodymind 

•  Verdieping van massage inhoudelijke vaardigheden 

•  Afstemming van de massage op de persoon 

•  Verbinding tussen lichaam en geest (body mind 

connectie) 

•  Bewustwordingsgericht vormgeven van de 

massage 

•  Toepassing van de massage vanuit het vier 

lichamen model 

•  Coaching in de massage en therapeutische 

begeleiding 

•  Psychosomatiek en werken met diepere lagen 

Fase 3 - Spanningsgebieden en bewustwording 

 

•  Coaching (vervolg) en cliëntbegeleiding 

•  Spanningen en klachten vanuit holistisch 

perspectief 

•  Werken met gevoelens en emoties 

•  Contact met innerlijke lagen, verstilling en 

verdieping II 

•  Diepe bindweefselmassage 

•  Release technieken voor de bodymind & zelfhelend 

vermogen 

Fase 4 - Integratie fase & afronding eerste jaar 

•  Integratie en afstemming in de massage 

•  Energetische massage 

•  Uitbalanceren van het lichaam 

•  Vormgeven van een behandel traject 

•  Fine-tuning van de massage 

•  Reflectie op het eigen leerproces 

•  Afronding van het eerste jaar. 
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Massagevormen  

Massagevormen van integrale massage 

De massagevormen die tijdens de opleiding aan bod 

komen bestaan uit een brede variatie aan technieken 

die zowel uit oosterse als westerse stromingen van 

massage afkomstig zijn. Deze technieken stellen je in 

staat om mensen bij verschillende processen te 

begeleiden. Soms is de aanraking meer zacht en 

steunend waarmee mensen meer bedding kunnen 

vinden en waarmee in de subtiele lagen van het 

lichaam kan worden gewerkt, soms zijn de technieken 

meer intensief waarmee in de diepere lagen van het 

lichaam kan worden gewerkt. 

Omdat ieder mens en ieder lichaam anders is en 

anders op een massage reageert kan hiermee een 

optimale afstemming in de massage ontstaan. 

Overzicht van de toegepaste massagevormen 

Klassieke massage 

Technieken uit de klassieke zijn hele diverse 

technieken die worden gegeven met olie op de huid. 

Deze dragen bij aan ontspanning en balans van het 

lichaam en nodigen tevens uit tot meer contact met 

het lichaam en gevoel. 

Dynamische massage / HolisticPulsing 

Dynamische massage en holisticpulsing zijn ritmische 

technieken die het lichaam diep ontspannen en als 

het ware resetten. Deze werken door tot in de 

diepste lagen waarbij tevens spanningen van mentale 

aard kunnen worden losgelaten en geheeld. 

Strechings en strekkingen 

Strechings en strekkingen activeren en geven het 

lichaam hun kracht weer terug. Daarnaast nodigen 

deze technieken uit om spanningen in het lichaam 

heel bewust te voelen en te ervaren en gaat er een 

weefselversterkende werking van uit. 

Diepe bindweefselmassage 

Diepe bindweefselmassage is een techniek waarmee 

in de diepere lagen van het lichaam en de bodymind 

kan worden gewerkt. Naast fysieke spanningen 

kunnen met diepe bindweefselmassage ook mentale 

of emotionele blokkades worden opgezocht en 

geheeld.  

Energetische massage 

Energetische massage is een zachte en subtiele vorm 

van massage die door de helende uitwerking die deze 

massage heeft mensen weer contact kan laten maken 

met hun innerlijk of kern. 

Holistisch jaar 

Het holistisch jaar vormt het tweede jaar van de 

opleiding integraal holistische massage. Dit jaar 

maak je de verdieping in het begeleiden van mensen 

bij hun bewustwordingsproces met de methodiek 

van integraal holistische massage. Wat wil het 

lichaam tot uitdrukking brengen en wat is het 

signaal dat het lichaam iemand geeft. Hiervoor 

komen tevens aanvullende coachende en 

therapeutische vaardigheden aan bod. 

 

Kenmerken  

Nadat je in het eerste jaar van de opleiding de basis 

hebt gelegd voor het geven van een integraal 

holistische massage, technieken eigen hebt gemaakt 

en hebt leren werken in de verschillende lagen van de 

bodymind wordt hier in het tweede jaar een 

verdieping in gemaakt. De mogelijkheden om cliënten 

te begeleiden bij hun bewustwordingsproces worden 

hierbij verder uitgewerkt. Hiervoor komen in dit 

tweede jaar nieuwe technieken en vaardigheden aan 

bod, leer je nieuwe werkvormen en leer je hoe de 

massage vanuit verschillende thema's vormgegeven 

wordt. Centraal daarbij staat dat je de cliënt de 

ruimte geeft om te voelen en te ervaren wat het 

lichaam wil vertellen, daarop te reflecteren en ruimte 

te zoeken om oude patronen los te laten en dingen 

anders te gaan doen. 

Werken vanuit een zijnsgerichte houding 

De essentie van dit jaar is dat je vanuit een 

zijnsgerichte houding met mensen werkt. Door vanuit 

rust te werken kan contact met de innerlijke lagen 

van het lichaam worden gemaakt. Dit zijn de lagen 
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waarin alle levenservaringen voor ons worden 

opgeslagen en bewaard. Om hiermee te werken krijg 

je in dit jaar ook meer inzicht in de werking van het 

holistisch psychosomatisch helingsmodel waar tijdens 

integraal holistische massage mee wordt gewerkt. Je 

verdiept je in hoe spanningen in het lichaam worden 

opgeslagen en hoe deze doorwerken naar zowel 

fysiek, mentaal emotionele klachten en hoe iemand 

in het leven staat. Het bijzondere hiervan is dat alle 

informatie om heel te worden al in iemand aanwezig 

is en dat daar tijdens de massage contact mee wordt 

gemaakt. Als oude spanningen worden losgelaten 

ontstaat ruimte voor het lichaam om zich te 

herstellen en daarmee tevens de mentale of 

emotionele spanning die daarmee samengaat. 

"Alle informatie zit in ons. Niet alleen over wat er in ons 

leven is gebeurd maar ook wat nodig is  om heel te worden 

en tijdens integraal holistische massage wordt daar contact 

mee gemaakt." 

Begeleidingsvormen 

In aanvulling hierop leer je mensen in dit jaar ook om 

vanuit de lichaamsgerichte benadering van integraal 

holistische massage te begeleiden bij het reflecteren 

en onderzoeken van actuele of oude thema's in 

iemands leven. Dit kunnen thema's zijn als stress, niet 

goed in het vel zitten, balans vinden of spanningen 

ervaren in relaties of op het werk. Door met cliënten 

vanuit het lichaamsgerichte te onderzoeken is het 

mogelijk om voorbij het beperkte veld van ons 

logische redeneren te gaan en ga je direct naar de 

ervaring die in het lichaam aanwezig is. Het lichaam 

wordt daarmee een bron van wijsheid en inzicht 

wanneer daar contact mee wordt gemaakt. 

Lichaamswijsheid & integratie 

De lichaamstaal vormt daarbij een belangrijke sleutel 

voor het begeleiden van het bewustwordingsproces 

van dit jaar. Zo kunnen spanningen in de rug, nek of 

schouders bijvoorbeeld signalen zijn dat iemand 

lasten draagt, controle houdt of dat emoties nog niet 

of nog niet volledig zijn verwerkt. Het lichaam kun je 

vanuit een holistische visie zien als een spiegel van 

andere aspecten van iemands leven. Alles wordt 

daarin opgeslagen en bewaard. Om de processen die 

hiermee samengaan te begeleiden ga je in dit jaar 

ook in op onderwerpen als levenslooppsychologie, 

chakrapsychologie, karakterstructuren en 

psychosomatiek en komen aanvullende coachende en 

therapeutische vaardigheden aan bod en zet je 

verdere stappen op het gebied van je eigen proces 

van persoonlijke ontwikkeling waarmee de bedding 

om anderen te begeleiden groter wordt. 

 

Lesmateriaal: 

 Handboek voor jaar 1 en 2 (methodiek en 

achtergrond) - (Positive Touch) 

 Reader anatomie en fysiologie (Positive Touch) 

 Reader procesbegeleiding (Positive Touch) 

 Instructie filmmateriaal - (Positive Touch) 

 Prometheus anatomische atlas - algemene 

anatomie bewegingsapparaat (zelf aan te 

schaffen) 

 Chakrapsychologie (A. Judith) 

 Motiverende gespreksvoering (S. Rollnick) 

 E-learning omgeving met aanvullende 

documenten en lesmateriaal ter ondersteuning 

van je leerproces 

 Daarnaast krijg je om thuis te oefenen een 

uitgebreid document van iedere dag. 

Studiebelasting 

Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt de 

opleiding een gemiddelde studiebelasting van 6 tot 8 

uur per week. Deze tijd heb je nodig om te oefenen, 

te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het 

bestuderen van de theorie. 

Diploma 

Na de volledige opleiding van twee jaar ontvang je bij 

goed gevolg het diploma Integraal Holistisch 

massagetherapeut. Hiermee kun je aansluiten bij de 

beroepsvereniging CAT of BATC. Tijdens de opleiding 

wordt teven ingegaan op het opzetten van een eigen 

praktijk. Wanneer je na afronding van de opleiding 

een module Medische Basiskennis of Psychosociale 

basiskennis volgt, ben je in staat te werken met 

vergoedingsmogelijkheden.  
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Locatie  

Positive Touch is gevestigd op een prachtige locatie in 

het buitengebied van de gemeente Brummen. De 

school is goed bereikbaar waarbij bossen en velden 

de school omringen. Door deze rustige en 

meditatieve omgeving is onze locatie bij uitstek 

geschikt voor opleidingen en bewustwordingswerk. In 

de tuinen rondom de school zijn diverse zitjes en 

meditatieplekken aanwezig die je de ruimte bieden 

om je tijdens lesdagen even helemaal terug te 

trekken of om een wandeling te maken in de 

omliggende natuur. 

 

 

Overnachten 

Kom je van ver en wil je deelnemen aan een van onze 

opleidingen en daarvoor overnachten? Dan is dat 

mogelijk bij een pension op loopafstand van onze 

school een stukje verderop gelegen in de straat. 

Hierover kun je informatie opvragen bij ons. 

Informatie avond 

Heb je interesse om deel te nemen aan de opleiding 

dan raden we je aan om een bezoek te brengen aan 

de informatie avond. Tijdens deze avond kun je een 

goed beeld vormen van de mogelijkheden die de 

opleiding te bieden heeft. 

De avond wordt geregeld georganiseerd. Kijk op onze 

website voor de meest actuele datum. 

 

Wat mensen over de 

opleiding zeggen 

“Met veel plezier kijk ik terug naar de opleiding. Je 

krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis 

aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen 

massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj 

als bijzonder toegankelijk, bekwame en gedreven 

docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en 

ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. 

Aan eenieder die interesse heeft om een gedegen, 

praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en 

zich in de holistische benadering van de mens wil 

ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!” 

                                              Jelena - Groningen 

“Ontzettend mooie opleiding met 2 geweldige 

docenten. Je wordt in je waarde gelaten en leert te 

luisteren met je hart. Aandacht hebben voor de mens 

in zijn geheel staat voorop, en er is aandacht voor wie 

jij bent. Gun jezelf deze bijzondere opleiding.” 

   Mariska - Hengelo 

“Het eerste jaar van de opleiding integraal holistische 

massage heeft mij al heel veel over het lichaam, 

emoties, de mind en spirit geleerd. Inmiddels ben ik 

bezig met het tweede jaar. Wauw. Wat een prachtige, 

intense, liefdevolle en vooral rake manier om naar 

binnen te gaan. Renate en Iljitsj zijn de beste 

begeleiders en docenten die je hierbij als student 

maar kan wensen. Hun kennis, afstemming en 

aanraking zijn uniek. Als mens en als masseur had ik 

me geen mooier pad kunnen wensen dan het pad dat 

ik bewandel bij Positive Touch. Ik kan de opleiding aan 

iedereen aanbevelen.”  

   Sanne van den Oever 

“De opleiding tot integraal masseur van Positive 

Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De 

lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel 

persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht 

voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm 

bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn 

twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer 

veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het 

menselijke proces en willen dit graag met je willen 

delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en 

praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot 

een complete opleiding maakt”.     

        Simone - Arnhem 


