
Massage Zaken

Opleiding Wellness Masseur 
Anand

De opleiding masseur is flexibel van opzet: je kunt elke maand 
beginnen, je kunt er zo lang of zo kort over doen als je wil en je 
kunt de cursussen die deel uitmaken van de opleiding plannen 
wanneer jij ze wil volgen. Het praktijkgedeelte is  te volgen in 
6 lange weekenden (vr-zo). Je leert in de opleiding massage 
verschillende Oosterse en Westerse massagetechnieken. Dit is 
een  erkende beroepsopleiding en aftrekbaar van de belasting! 
Je kunt ook de verkorte opleiding volgen in 2 cursusweken. Dit 
kun je doen door zowel de ayurveda massage week als de mas-
sage cursus week te volgen. Naast de opleiding tot wellness 
masseur verzorgen we ook een jaaropleiding yoga massage en 
stoelmassage, een jaaropleiding massage en energiewerk en 
de 3-jarige opleiding tot massage therapeut.

Op Springest, vergelijkingssite voor meer dan 3000 opleidin-
gen, wordt Anand beoordeeld met een 8,7 na 133 gedocu-
menteerde ervaringen. Een van de beoordelingen van onze 
cursisten:

“Ontzettend dank voor deze massage opleiding! De op-

bouw was prettig; ondanks de vele informatie, compliment 

voor het uitleggen. De rust van Raymond als persoon doet 

hier veel in. De opleiding is uitgebreid en super goed. 

Goeie sfeer en locatie.” Marian, 57, Secretaresse

De Massage opleiding kun je volgen in Zaandam (dichtbij Am-
sterdam), Utrecht (ook voor cursisten uit Rotterdam en Den 
Haag) en Nijmegen.

Voor meer informatie: 
www.anand.nl/massage-opleiding/

Opbouw van de massage opleiding

De massage opleiding van Anand leidt je op tot professioneel en erkend mas-
seur. Doordat je vanuit verschillende disciplines leert werken, en je verdiept in 
de achtergronden, zul je je als een veelzijdig en competent masseur kunnen 
profileren. Dit kan je doen in een eigen praktijk, of in dienst van een instelling. 
Ook is de massage opleiding geschikt als aanvulling in je al een bestaande 
praktijk, bijvoorbeeld een schoonheidssalon, sauna, of therapie-praktijk. Door 
middel van meditatie en intuïtie lessen leer je de verbinding voelen tussen het 
spirituele en het lichamelijke, en dit op je eigen creatieve wijze vorm te geven. 
Yogalessen geven je de nodige achtergrond voor de juiste lichaamshouding, 
zodat je meerdere massages kunt geven zonder daar zelf klachten aan over te 
houden.  

De massage opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: ontspanningsmas-
sage, klassieke massage, ayurvedische massage, meditatie, intuitie. examens, 
oefenmassages, stage en afronding. Meer info vind je op anand.nl/massa-
ge-opleiding/

Onze opleiding masseur is erkend door:  
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Met de erkende HBO massage opleiding van Anand leer je in 1 jaar alles wat nodig is om goede professionele 

massages te geven.


