
 

 

Workshop in Velp 

“Gezichtsdiagnose en gezichtscupping” 

gegeven door: Gonnie van de Lang & Rochelle van Doorn  

                                               

  

‘Het gezicht is de blauwdruk van wie we zijn en wie we worden,  
het vertelt ons over onze sterke en onze zwakke punten’ 

 

Gezichtsdiagnose is een eeuwenoude techniek in de Oosterse geneeskunde en wordt gebruikt om 
meer te leren over de gezondheidstoestand van de persoon. 
Het gezicht weerspiegelt belangrijke informatie over de lichamelijke- en geestelijke conditie. In het 
gezicht zijn de huidgebieden van energiebanen en reflexzones van alle organen en systemen te 
vinden. Het gezicht wordt niet voor niets ‘de spiegel van ons binnenste’ genoemd. Emoties, zorgen, 
stress en persoonlijkheid komen tot uitdrukking in het gezicht. Markeringen, lijnen, verkleuringen 

en onzuiverheden zeggen iets over het functioneren van een bepaald orgaan of systeem.  

 
De dag is verdeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel waarbij verschillende drukpuntmassage 
en de cupping van het gezicht worden geoefend. 
 
Programma Workshop: ochtenddeel Gonnie 
 
 Inleiding gezichtsdiagnose  

 Factoren die veroudering versnellen zoals voeding, leefwijze, stress, toxinen  
 Aspecten die een snellere veroudering voorkomen  

 Huidgebieden en reflexzones in het gezicht  vlg. de Chinese visie 
 Orgaanzwakte die zich kunnen uiten in het gezicht  vlg. de Chinese visie 

 De emotionele betekenis van rimpels in de gezichtsdiagnose 
 Chinese gezichtsdrukpunt massage demonstratie en oefenen.  
 

Programma Workshop: middagdeel Rochelle 

 Korte uitleg geschiedenis van cupping 

 De effecten van cupping massage 
 De indicaties en contra indicaties van gezichtscupping 
 De verschillende condities en effecten van de cupping massage 
 Uitleg en demonstratie Bellabaci cupping 
 Praktijk oefenen op elkaar waarbij het effect direct zichtbaar is. 
 Na de workshop mogelijkheid tot aanschaffen van de cups. 

 
Voor wie  

Deze inspirerende eendaagse Workshop is voor schoonheidsspecialisten, masseurs, therapeuten en 

ieder die geïnteresseerd is in gezichtsdiagnose en verjonging en zich wil specialiseren in anti-aging. 

De oefeningen  en technieken zijn vernieuwend en het effect is direct merkbaar en zichtbaar. Er is 

geen massage ervaring vereist. De technieken kunnen tevens prima bij jezelf worden toegepast of 

geleerd worden aan je klanten. 

 
 



 

 

 

 

 

Docenten 

  

Rochelle van Doorn is schoonheidsspecialiste en werkzaam als docente schoonheidsverzorging 

aan het Zadkine College in Rotterdam. Zij is eigenaar van Rochelle Beauty, Bellabaci Nederland en 

Elim Spa Products Nederland. Zij verzorgt regelmatig demonstraties en trainingen cupping 

massage. Zie www.bellabaci.nl 

 

Gonnie van de Lang is acupuncturist, kleurenpuncturist, yoga en zhi neng qigong docent.  

Gonnie heeft verschillende scholingen op het gebied van anti aging en gezichtsmassage gevolgd bij 

autoriteiten op dit gebied zoals: dr. Lillian Bridges, Deirdre Courtney, dr. Ping Zhang en vele 

anderen. Gezichtsdiagnose is een onderdeel in haar praktijk als acupuncturist. Zij heeft 

verschillende boeken geschreven op gezondheidsgebied en schrijft regelmatig voor 

gezondheidsbladen. Zie www.vandelang.nl   

 

 

 

Datum 

 

 

  

Donderdag 4 oktober 2018 

Tijd  

10.00 tot 16.30 uur. Inloop 9.30 uur 

Ochtenddeel Gonnie 10.00 tot 12.45 uur 

12.45 tot 13.30 uur lunch 

Middagdeel Rochelle 13.30 tot 16.30 uur 

 

Kosten 
€ 199,00 (inclusief 21 % BTW) informatiemap, 

koffie/thee en een heerlijke lunch  

Aantal deelnemers minimaal 12 personen 

 

 

Mee te nemen:  schrijfmateriaal, handspiegel, make-up reiniger en gezichtscrème, 

haarband, twee grote badhanddoeken.  

 

Opgave:  middels opgave met het aanmeldingsformulier op de website van Bellabaci, 

het zenden van een email aan info@bellabaci.nl of bellen 06-55343924 of 

aan gonnie@vandelang.nl of bellen 0546-577070 

Gelieve naam voor Certificaat, n.a.w. gegevens, telefoonnummer en  

e-mailadres te vermelden.  

Je krijgt na de opgave een bevestiging via de mail. Ca.10 dagen voor de 

Workshop ontvang je de factuur. Je inschrijving wordt dan definitief. 

Cursusgeld  €199,00 ( incl. 21 % BTW) uiterlijk 10 dagen voor aanvang 

van de Workshop via de bank te voldoen t.n.v. Rochelle Beauty  

banknummer:  NL04 RABO 0144 464 896 onder vermelding van ‘Workshop 

gezichtsdiagnose / gezichtscupping’ . 

 

Locatie:     Parkstaete zalencentrum in Velp, parkstraat 3  

    (de navigator op nummer 1 zetten). ROUTE zie www.parkstaete.com 

    Op de site staat vermeld hoe u het beste kunt rijden. 

 

 

Hoop je te ontmoeten bij de Workshop. 

 

Warme groet,  

 

Rochelle van Doorn & Gonnie van de Lang 

 

http://www.vandelang.nl/
http://www.parkstaete.com/

