
 

Als fasciatherapeut  heb jij 
jouw succes in eigen handen.

De BMA kan je daarbij helpen. 

“Onze navormingen zijn to-the-point  
én toegankelijk. Wij zijn gefascineerd 
door de integratie van topklinische  
therapie in warme zorg.“
Paul Sercu, Docent Fasciatherapie 

De BodyMind Academy is een vernieuwend 
opleidingsinsituut voor iedereen die bewust 
de lichaam-geest kennis wilt leren gebruiken 
in het dagelijks leven.

Toegankelijk en authentiek
De benadering is origineel in zijn soort en wordt 
op een begrijpbare en direct toepasbare manier 
aangebracht.

De menselijke warmte
Het humane aspect van respect en evenwaar-
digheid loopt als een rode draad doorheen het 

onderwijs en de behandeling/begeleiding

Innovatief en wetenschappelijk
De benaderingen die we aanbieden zijn gebaseerd 
op de recentste wetenschappelijke bevindingen 
en op de toepassing ervan in de praktijk. We 
werken ook actief mee aan verschillende weten-
schappelijke projecten omtrent bewegingspercep-
tie, het kernonderwerp van de fasciatherapie. 

Meer info op
www.bodymindacademy.be

Samen  
groeien we 
verder

Welke navorming kies jij?

Informatiebrochure  
voor de Fasciatherapeut en  
de Somato-psychopedagoog
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Bewegingsanalyse

28 OKTOBER 2021 / 2 DECEMBER 2021 /  
13 JANUARI 2022 / 10 MAART 2022 / 21 APRIL 2022

Gedurende deze reeks oefenavonden verdiepen we 
ons in de bewegingsanalyse van alle vormen van 
beweging: van basisbewegingen tot bewegings- 
kettingen en de gecodificeerde beweging.  
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26 MAART 2021

LOCATIE 

Abdij Roosenberg 
Oudeheerweg-heide 3, 9250 Waasmunster

WANNEER 

9.30 – 18.00
DEELNAME 

165 euro (incl. lunch)

LOCATIE 

Medische praktijk de Oratorie,  
Oeverstraat 13, 9140 Temse

WANNEER 

20.00 – 22.30
DEELNAME 

350 euro (vijfdelige cyclus)

15 - 17 SEPTEMBER 2021 
Seminarie Advanced  
Fascial Physiotherapy

Lesgever: Danis en Hélène Bois
“Back tot he Future: Van interne beweging naar  
Full presence: een efficiënte tool in je behandeling”

Drie dagen lang zien we Danis en Hélène Bois aan het 
werk en worden we ondergedompeld in hun onbe-
grensde kennis en skills. We overlopen de geschiedenis 
van de fasciatherapie om onze inzichten en therapeu-
tische vaardigheden te verdiepen, verrijken en vereen-
voudigen. Meditatie en beweging staan er centraal.

3 – 4 DECEMBER 2021
Advanced Fascial Physiotherapy  
en Somato-psychopedagogie 

Lesgever: Hilde Custers 
“Hoogsensitiviteit ombuigen naar fijngevoeligheid”

Op basis van haar boek maken we kennis met het 
probleem van hoogsensitiviteit in theorie en in praktijk. 
Hoe bieden we een therapeutische antwoord?

LOCATIE 

Abdij Roosenberg 
Oudeheerweg-heide 3, 9250 Waasmunster

WANNEER 

9.30 – 18.00
DEELNAME 

360 euro (incl boek & lunch)

LOCATIE 

Gosset hotel
Alfons Gossetlaan 52, 1702 Dilbeek

WANNEER 

9.30 – 18.00
DEELNAME 

500 euro

27 – 29 JANUARI 2022
Advanced Fascial Physiotherapy 
en Somato-psychopedagogie bij 
borstkanker

Lesgever: Brigitte Scheerlinck 

27-28 januari 2022 - voor fasciatherapeuten die het 
seminarie nog niet hebben gevolgd. 
29 januari 2022 -  verdiepingsdag van het inleidend 
seminarie van vorig jaar. 

LOCATIE 

Cultureel centrum De Zandloper
Kaasmarkt 75. 1680 Wemmel

WANNEER 

9.30 – 18.00
DEELNAME 

340 euro (dag 1-2)

500 euro (dag 1-2 en 3)

170 euro (dag 3)

23 – 25 JUNI 2022
Advanced Fascial Physiotherapy 
van het neurovasculaire systeem: 
pulsologie

Lesgever: Nadine Quéré 

Nadine Quéré komt ons verdiepen in de pulsologie.  
Zowel bestaande als nieuwe technieken komen aan bod.

LOCATIE 

PXL Hogeschool  
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

WANNEER 

9.30 – 20.00
DEELNAME 

530 euro (incl. koffie & lunch)

De behandeling van deze anatomische structuur is 
nuttig bij nek- en schouderpijn, hoofdpijn, psychische 
spanning en de regulatie van het parasympathisch 
zenuwstelsel. Ze vraagt een heel precieze handplaats-
ing en techniek. Op deze dag wordt de behandeling 
van aandoeningen waarbij de dura mater tussenkomt 
opgelijst en worden je handplaatsing en techniek 
gepreciseerd. 

Meer info op
www.bodymindacademy.be


