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Meest uitgebreide opleiding Lipomassage in 
Nederland! 

Start 1 maart 2020 
 Met het certificaat Lipomassage Practitioner® kan je je in je massagepraktijk of schoonheidssalon 
onderscheiden met een nieuwe aanvullende behandelmethode. Volg de opleiding Lipomassage 
Practitioner® en breid je behandelmethoden uit met deze techniek voor het bestrijden van cellulite. 
Wij verzorgen de meest uitgebreide cursus Lipomassage in Nederland. De opleiding is volledig gericht 
op het manueel behandelen en het verminderen van cellulite en omvang door massage. 

U vindt op internet een veelheid aan cursussen onder de noemer cellulite massage, afslankmassage, 
lypossage etc. Wij staan ervoor om u daadwerkelijk een zinvolle en werkende massagemethode aan 
te leren, waarmee u uw klanten op een verantwoorde wijze echt kunt helpen. 

 

Cellulite 

De afgelopen twee decennia hebben steeds meer vrouwen last van cellulite gekregen. Maar liefst 
negentig procent van de westerse vrouwen heeft er in min of meerdere mate last van. De reden van 
deze explosieve stijging is te wijten aan de almaar slechter wordende leefgewoonten.  

 Cellulite komt voornamelijk voor op benen, billen en heupen. Het is te herkennen aan een huid met 
afwisselend putjes en bultjes al dan niet samengaand met pijnlijke plekken. Cellulite wordt 
grotendeels veroorzaakt door ophopingen van vocht, vet en afvalstoffen. Vooral een verstoring van 
de doorbloeding en het lymfesysteem ligt ten grondslag aan de overmatige ophopingen. Als de 
ophopingen lange tijd aanwezig zijn, raken deze verhard. Hierdoor worden het vocht, vet en de 
afvalstoffen ingesloten. Doordat de ophopingen onregelmatig zijn, duwen ze de huid onregelmatig 
naar buiten met als gevolg de putjes en bultjes.  

Cellulite gaat bijna nooit vanzelf weg. Goede voeding en beweging kunnen helpen maar meestal is er 
meer voor nodig. Een succesvolle aanpak vraagt om uitwendige behandelingen, ontgiftingskuren en 
andere aspecten die je gezondheid bevorderen en helpen cellulite doeltreffend en langdurig aan te 
pakken. Niet alleen je levensstijl is verantwoordelijk voor cellulite. Ook je huidstructuur, aanleg voor 
spieren en figuurvorm zijn van belang. Het ene type vrouw is gevoeliger voor cellulite dan het 
andere.  
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Behandeling 

Lipomassage is de nieuwste techniek voor figuurcorrectie zonder medisch ingrijpen. Via een 
combinatie van verschillende massagetechnieken wordt cellulite aangepakt, zodat de huid van 
heupen, billen, benen, armen en buik strakker wordt. Door de stevige en diepe massagetechniek 
wordt de huid mooier en de omvang minder.  

 
 

Inhoud 

De opleiding Lipomassage Practitioner® bestaat uit 5 lesdagen.  

Belangrijke onderwerpen die in de opleiding naar voren komen zijn o.a.: 

• Huid, lymfe en aandoeningen 
• Handgrepen lipomassage zone 1 
• Handgrepen lipomassage zone 2 
• Opbouw verschillende Lipomassagebehandelingen 
• Gebruik specifieke lipomassagegels in de praktijk: toner, slimming en lymfegel 
• Casuïstiek 
• Communicatie: managen verwachtingen cliënt 
• Registratie: digitaal cliëntendossier 
• Examentraining 
• Publiciteit / klantenwerving 
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Inhoudsopgave studiewijzer Opleiding Lipomassage Practitioner® 

 

Studiemateriaal 

Je krijgt een fraaie losbladige studiemap met hand-outs van alle lessen. Daarnaast krijg je een 
starterspakket met diverse lipomassagegels voor het behalen van optimale resultaten met je 
lipomassage behandelingen. 
Op de website www.lipomassagepractitioner.nl  kan je je na het behalen van je certificaat laten 
vermelden met je praktijk, zodat je goed gevonden kan worden op google. 
Daarnaast hebben we de titel Lipomassage Practitioner® voor jou laten registreren bij het Benelux 
Merkenbureau. Deze titel mag onder voorwaarden gebruikt worden door cursisten die de cursus 
Lipomassage hebben gevolgd, geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen en voldoen aan 
gestelde eisen voor behoud bekwaamheid na het behalen van het ACE certificaat Lipomassage 
Practitioner®.  
Tijdens de cursusdagen zijn de lipomassagegels voor jou beschikbaar voor gebruik, zodat je het 
starterspakket thuis kunt gebruiken bij het oefenen. 

http://www.lipomassagepractitioner.nl/
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Enkele handgrepen uit de studiewijzer 

Topdocent 
De opleiding wordt gegeven door Frank Wetters, een zeer ervaren docent. Frank 
heeft een goed lopende massagepraktijk en past lipomassage veelvuldig toe in zijn 
praktijk. Hij kan jou als geen ander de fijne kneepjes bijbrengen, zodat je in je eigen 
praktijk ook optimale resultaten zal kunnen gaan behalen bij jouw cliënten. 

 
 

  
 


