
 

Januari 2020                                                 Gelukkig nieuw jaar!   
    

  
  

 

   

2020, begin van een nieuw decennium. Op een moment als dit, zo’n 

begin van een nieuw jaar en zelfs een nieuw decennium, kan ik echt 

voelen dat clichés clichés zijn geworden omdat ze vaak zó waar zijn. 

Want ja, wat gaat de tijd snel! Vooruitkijkend lijkt dat meestal niet zo, 

maar terugkijkend kan het me bijna verrassen. 

 

Een bijzonder jaar voor mij en voor Holos waar ik graag nog even met je 

op terugkijk. Natuurlijk de oprichting van Het Holos Huis. Wat fijn dat dit 

initiatief, een idee dat ooit in mijn hoofd bestond, geboren mocht 

worden. De plek waar inmiddels meerdere opleidingen op het gebied 

van lichaamswijsheid hun thuis hebben gevonden. En waar ook 

massagetherapeuten en coaches hun plek hebben gevonden en hun 

praktijk zijn gestart. Daarnaast zijn aan Holos Academie de eerste Holos 

massagetherapeuten in de nieuwe afstudeerlijn afgestudeerd. Ik ben 

trots op hoe deze therapeuten hun afstudeerrichting hebben gekozen en 

op hoe wij als opleiding zijn gestart met onderzoek naar de effecten van 

massagetherapie bij verschillende ziektebeelden. Dan … het vreselijk 

mooie compliment dat wij hebben mogen ontvangen van het 

accreditatieorgaan SNRO over ons ‘huis’ en de kwaliteit van onze 

docenten. De docenten die keer op keer onze studenten centraal stellen 

en hen begeleiden in de ontwikkeling richting het therapeutschap. En 

….last, but not least, het contact met jou! Met sommigen elke week, met 

anderen misschien maar 1x keer per jaar. En ook alle nieuwe mensen die 

ik heb mogen ontmoeten. Jullie enthousiasme, gedrevenheid en geloof 

in het belang van lichaamsbewustzijn, maakt dat ik mij niet alleen voel 

met deze missie, maar een klein radertje in het grote systeem. Samen 

streven naar een mooiere samenleving. Dank hiervoor! 

 

Hoe was jouw afgelopen jaar? Wat zijn jouw goede voornemens voor 

2020? Ik heb zin in dit nieuwe jaar waarin nog meer ontwikkeling zal zijn, 

er mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan en waarin nu alweer veel 

inspirerende activiteiten op de agenda staan. Misschien heb jij iets te 

bieden op het vlak van lichaamswerk en bewustwording dat in 2020 

(nog) in het licht mag komen staan. Of wil je nu echt gaan starten met je 

eigen praktijk en zoek je een fijne plek. Kom gewoon eens langs. Ik neem 

graag de tijd voor jou. Tot ziens in 2020! 

 

Lieve groet, 

Ellen 

 
     

https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A701


Samenwerking met Instituut Massage bij kanker 
    

  
  

 

   

Een van de nieuwe samenwerkingen waar ik erg trots op ben is die met 

Estelle Smits, directeur van en docent aan het Instituut Massage bij 

Kanker. Instituut Massage bij kanker is een nationaal en internationaal 

erkend trainings- en expertise instituut op het gebied van massage in de 

oncologie. De opleidingen en de docenten voldoen aan de internationale 

richtlijnen van de Society for Oncology Massage in de VS. Het Instituut is 

toonaangevend in de Benelux en verzorgt trainingen en cursussen voor 

gekwalificeerde massagetherapeuten en zorgprofessionals, zodat zij in 

staat zijn mensen met een diagnose of voorgeschiedenis van kanker een 

verantwoorde en veilige massage te bieden. 

 

Estelle heeft zich als massagetherapeut gespecialiseerd in massage bij 

kanker. De kracht van een liefdevolle aanraking, waarbij alles er mag zijn, 

is voor haar de kern voor het herstellen van het vertrouwen in het lichaam 

en van de balans tussen lichaam en geest. Dit en haar passie voor het 

doorgeven van kennis en ervaring, zijn de drijfveren van Estelle als 

massagetherapeut en docent/trainer. Estelle en het Instituut Massage bij 

Kanker zijn dan ook een zeer passende en verrijkende aanvulling in ons 

huis. 

 

Al dit voorjaar (start vrijdag 20 maart 2020) wordt Module 1 

‘Basistraining Massage bij Kanker voor professionele masseurs en 

massagetherapeuten’ bij ons verzorgd. En voorafgaand aan die module is 

er op donderdag 13 februari a.s. een 1-daagse Masterclass Introductie 

massage bij kanker.      

Masterclass Massage bij kanker: donderdag 13 februari 2020 

(VNT & VBAG erkend) 
    

  
  

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert het Instituut Massage bij kanker haar eerste Masterclass 

Introductie massage bij kanker in Het Holos Huis. Deze introductie is erop gericht inzicht te geven in wat de 

ziekte kanker is en wat massage bij kanker behelst. Aan bod komt wat de diagnose kanker inhoudt, hoe een 

ziekteproces er uit ziet, wat er aan behandelingen mogelijk is en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn. 

 

We gaan in op de belangrijkste aanpassingen in de massage. Op wat de impact is voor de cliënt met de ziekte 

kanker. Maar ook, op wat betekent het voor jou als massagetherapeut. Het maakt duidelijk dat het masseren 

van mensen met kanker een specialisatie is. 

 

 
   

Minder huidhonger … leer masseren! 
    

  
  

https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A720
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A721
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A721
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A721
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A722
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A722


 

   

Elkaar aanraken, even een hand op iemands schouder, een arm om je 

heen of een knuffel, het is in onze cultuur niet zo gewoon. En dat terwijl 

fysiek contact zo belangrijk is voor ieder mens. Vanaf de dag dat je 

geboren wordt is het essentieel voor een normale gevoelsontwikkeling. 

Het maakt oxytocine vrij (ook wel bekend als het knuffelhormoon) en dat 

speelt een belangrijke rol bij sociale verbinding en gevoelens van plezier. 

Er is zelfs een woord voor gebrek aan aanraking: huidhonger. 

 

Natuurlijk is het belangrijk dat de aanraking gepast en veilig is. Pas dan 

leidt het tot ontspanning en verbinding. En een moment van echt contact 

en verbinding zegt meer dan 1000 woorden. Misschien een goed 

voornemen voor 2020, meer echt contact, minder huidhonger? Leer dan 

masseren. Bij Holos Academie bieden we regelmatig 1-daagse en 5-daagse 

basiscursussen massage aan. De eerstvolgende 5-daagse basiscursus start 

al op 25 januari a.s. Dus, maak dat voornemen concreet, There’s no time 

like the present!      

Ontvang een gratis massagetafel ... 
    

  
  

 

   

… als je je uiterlijk 2 februari 2020 inschrijft voor de opleiding holistisch 

masseur die op woensdag 1 april 2020 van start gaat! Bij aanvang van de 

opleiding in april ontvang je dan deze massagetafel voor de starter gratis. Zo 

kun je wat je op de opleiding leert, direct thuis in de praktijk brengen en is 

oefenen met masseren ineens heel makkelijk geworden. Twijfel je nog? 

Kom dan op zondag 2 februari bij ons langs tijdens de open dag. Ook tijdens 

die dag geldt deze aanbieding nog. Natuurlijk wel slechts tót dat de groep 

vol zit. :-) 

     

 

Meer vraag naar massage bij kinderen      
  
  

 

   

Als masseur en massagetherapeut kun je kinderen ook heel goed 

ondersteunen in het (weer) contact maken met het lichaam en horen wat 

dat te vertellen heeft. We zien ook dat hier steeds meer vraag naar is. Merk 

jij dat ook in jouw praktijk of omgeving? Lichaamsgericht werken met 

kinderen vraagt een andere aanpak dan met volwassen. Bij Holos Academie 

bieden we daarom de training ‘Lichaamsgericht werken met kinderen’ aan. 

Hierin leer je vanuit de holistische visie kinderen te begeleiden in de leeftijd 

van 4 tot 12 jaar. Behalve het leren toepassen van diverse massages verdiep 

je je ook in de ontwikkelingspsychologie en het communiceren met 

kinderen en ouders. Daarnaast zullen diverse thema’s aan de orde komen 

die relevant zijn bij de verschillende leeftijdscategorieën. Is dit iets voor jou? 

Op dinsdag 4 februari 2020 start de eerstvolgende 5-daagse. 

      

Aanraken in adem: 5 & 6 februari Masterclass        
  
  

https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A702
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A703
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A704


 

   

Het is onontkoombaar, de adem laat ervaren of we open zijn in onze 

ervaring, of dat we onszelf vastzetten. Gebeurt er iets wat niet prettig is, te 

groot voelt, onveilig is om welke reden dan ook – dan stokt de adem. Altijd. 

Dit maakt de adem een krachtig instrument om mee te werken als 

therapeut. De adem laat in elk moment zien waar de cliënt in en uit contact 

gaat met zijn ervaring. In het bewust blijven ademen kan inzicht ontstaan in 

wat er nu speelt voor de cliënt. Wat wordt er aangeraakt? Welke signalen 

geeft het lichaam nu? Wat wil gezien worden? In deze geaccrediteerde 

Masterclass krijg je tools, theorie en ervaring mee over het werken met de 

ademhaling, die je direct toe kan passen in je eigen praktijk. 

     

 

Kennismaken met ... Bright Inner Body        
  
  

 

   

Een van de medebewoners van Het Holos Huis is Remi van 

Steenderen met Bright Inner Body. Remi organiseert in Het Holos Huis 

onder andere Body-mind Activation avonden en Body-mind Awareness 

avonden. Dit zijn twee series van ieder vier avonden met meditaties. De 

Body-mind Activation classes bestaan uit actieve meditaties om de 

levensenergie in onszelf te laten stromen. Tijdens de Body-mind 

Awareness classes wordt er rustige meditaties gedaan zodat je meer bij 

jezelf kan komen. De lessen duren anderhalf uur. Op 23 april aanstaande 

start weer een serie Body-mind Activation. Ben je er in geïnteresseerd om 

met behulp van actieve meditaties de energie in je lichaam vrij te laten 

stromen. Op de site van Het Holos Huis vind je meer informatie, data en 

wijze van aanmelden. 

     

 

Agenda 
    

  
  

24 januari 2020 Module Haptische oefeningen (Holos Academie) 

25 januari 2020 5-daagse Basiscursus massage (Holos Academie) 

2 februari 2020 Open dag (Holos Academie) 

5 februari 2020 Masterclass Aanraken in adem (Holos Academie) 

13 februari 2020 Masterclass Massage bij kanker (Holos Academie) 

1 april 2020 opleiding Holos Masseur/ Massagetherapeut 

 

.... en verder... zie de agenda op Holos Academie en op Het Holos Huis 
 

 

 

https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A705
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A705
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A706
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A706
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A707
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A710
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A702
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A703
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A705
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A722
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A711
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A701
https://holosacade3196.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=61A97A16A712

