
Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten. 
2021.

Kostbare grondstoffen.  
Heilzame kennis. 

Vertrouwen op innerlijke kracht. 
Schoonheid zit in ritme en evenwicht.



Opfristrainingen

Dr. Hauschka Opfristrainingen
Fris je  bestaande kennis op, verdiep je vaardigheden en waarborg jouw kwaliteiten.

Opfristraining Klassieke Gezichtsbehandeling  

Data:       donderdag 2 september  
      maandag 25 oktober 
      woensdag 17 november  

Opfristraining Klassieke Gezichtsbehandeling Intensief
als je de behandeling langer niet hebt gegeven of ondersteuning in de behandeling nodig hebt.

Data:       dinsdag 15 juni  
      woensdag 1 december 
      
      
Opfristraining Lichaamsbehandeling 
 
Data:      woensdag 24 november

De Opfristraining Lichaamsbehandeling is alleen te volgen als je de opleiding Dr. Hauschka 
lichaamsbehandeling hebt gevolgd.

De Dr. Hauschka Opfristrainingen duren één dag (9.00 tot +/- 17.00) en tijdens deze dag staat of de 
Klassieke- of de Lichaamsbehandeling centraal.



aanvullende behandelingen

Dr. Hauschka aanvullende behandelingen

Rug reinigende behandeling & grepen van de klassieke Dr. Hauschka de luxe behandeling

Een heerlijke behandeling van de rug. Deze ontspannende en diepreinigende behandeling is super om 
in te zetten bij klanten met last van een onzuivere huid op de rug. Daarnaast is deze behandeling een 
goede stap om klanten kennis te laten maken met de behandeling van het lichaam.
Daarnaast leer je op deze dag ook de extra grepen welke horen in de klassieke Dr. Hauschka de luxe 
behandeling. 

Datum:   dinsdag 26 oktober 

  
Verwenbehandeling met olie voor lichaam

Iedereen wil graag een zachte en soepele huid. Hoe fijn is het om 60 minuten lang helemaal 
ondergedompeld te worden in voorverwarmde Dr. Hauschka Bodyolie? Deze behandeling  is een 
weldaad voor zowel lichaam als geest en omhult het hele lichaam als een warme jas. De bodyoliën 
geven het lichaam een verwarmende impuls en de pakking van het lichaam verhoogt de stofwisseling 
van de huid. 

Datum:   donderdag 18 november



Workshops

Dr. Hauschka Workshops
Inspiratie en ontwikkeling .

Kennis delen met elkaar, uitdiepen van de toepassingen, dat verveelt nooit en iedere keer leer je weer 
iets nieuws. Dit jaar bieden we een training Facial workout aan en een workshop over de Dr. Hauschka 
Medlijn

› Facial workout   Datum:  donderdag  7 oktober
› Dr. Hauschka Medlijn  Datum:  maandag     8 november 



Opleidingen

Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling 
Zorgvuldige aanraking. Diepe ontspanning. Werkzame impulsen. 

Je klant volledig laten ontspannen en meenemen in jouw ritmische, ademende aanrakingen zorgt 
voor een onvergetelijke ervaring. Jij wil jezelf steeds verder specialiseren in het maken van vloeiende 
bewegingen, zodat iedere behandeling ook jou verrijkt en voldoening geeft. 

De Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling is exclusief ontwikkeld voor Dr. Hauschka Therapeuten, die een 
waardevolle verdieping en aanvulling wensen op de Klassieke Dr. Hauschka behandeling. Je leert nieuwe 
grepen, je verdiept bestaande grepen. 

Wat maakt de Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling zo bijzonder? 
 
› ritmische en ademende kwaliteit van de aanraking met vloeiend-pulserende bewegingen; 
› bewuste en zorgvuldige aandacht; 
› innerlijke levendigheid, lichtheid en balans bij de klant achterlaten na een behandeling. 
 
Hoe werkt de lichaamsbehandeling?

› versterkt de gezonde, opbouwende krachten en ondersteunt de levensprocessen;
› geeft de mens ritme en reguleert de lichaams- en orgaanfuncties;
› regelt en bevordert de lymfestroom;
› leidt tot diepe ontspanning en een gevoel van welzijn.

De Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling duurt ongeveer 75 min.



www.dr.hauschka.com

Opleidingen 

Opleiding
In deze opleiding staat het verdiepen van de kwaliteit van de aanraking centraal. 
Om je intensief te kunnen begeleiden tijdens de opleiding werken we in een kleine groep van maximaal 
10 deelnemers. Naast de praktische instructies krijg je de theoretische achtergrond van de volledige 
lichaamsbehandeling. De opleiding wordt begeleid door euritmie en waarnemingsoefeningen. Deze 
ondersteunen het leerproces. Na een succesvolle afsluiting van de opleiding ontvang je een diploma. 

De opleiding bestaat uit 2 delen

Deel  I (5 dagen) › Basisvormen van de Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling 
Deel II (3 dagen) › Uitdiepen van de kwaliteit van de grepen     
   › Leren van nieuwe grepen

Data Inscholing:   Deel I  21 t/m 25 juni 
    Deel II  29, 30 september & 1 oktober 
 
  



Congres

Save the date:
Dr. Hauschka Congres 2021
Op 25 september hopen we elkaar weer te ontmoeten tijdens ons Dr. Hauschka congres. 
Het thema maken we medio 2021 bekend 

Kosten:
Aan de deelname van het Dr. Hauschka Congres zijn geen kosten verbonden.

Locatie:
Inn Style in Maarssen

Tijden:
Het Congres start om: 10.00 uur 
Ontvangst vanaf: 09.30 uur 
Afsluiting van het Congres om: 17.00 uur



Algemene voorwaarden
Kosten
› De 8-daagse opleiding Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling € 895,- (excl. btw) 
› Opfris Training € 70,-  (excl. BTW) 
› Training Aanvullende behandeling € 70,-  (excl. BTW) 
› Workshop € 70,-  (excl. BTW)

Deze prijzen zijn per deelnemer en inclusief lunch.
Deelname aan het Dr. Hauschka Congres is gratis. 

Locatie
De trainingen en cursussen vinden plaats op ons hoofdkantoor in Rijswijk. 
WALA Nederland BV 
Verrijn Stuartlaan 48 
2288EN  RIJSWIJK (ZH) 

Het Congres vindt plaats bij Inn Style in Maarssen.

Tijden
› De trainingsdagen van de opleiding Dr. Hauschka Lichaamsbehandeling  

starten om 9.00 uur en eindigen om 17.30 uur
› De opfris trainingen en de aanvullende behandelingen starten om 9.00 uur en  

eindigen om 17.30 uur
› De workshops starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur
› Het Dr. Hauschka Congres start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur
 
Annuleringsvoorwaarden 
Binnen 5 werkdagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50 % van de hierboven genoemde 
kosten. Dit geldt ook voor Select Dr. Hauschka Therapeuten waarvoor deelname gratis is. 
Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen beschikbaar zijn, zullen deze aanmeldingen op 
datum van binnenkomst op een reservelijst worden geplaatst. Mochten er annuleringen zijn dan nemen 
wij contact met je op zodat je alsnog kunt deelnemen.

Aanmelding
Door middel van een mail aan opleidingen@wala-nederland.nl 

Betaling
Tien dagen voor aanvang ontvang je van ons een definitieve bevestiging per mail. Kort daarna ontvang  je 
de factuur per post. Wij verzoeken je vriendelijk de factuur binnen veertien dagen te betalen. 

Algemene voorwaarden


