
RAB godkendt efteruddannelses kursus for zoneterapeuter 

Zoneterapi & Cancer  

                                                                                                                     

Den 20 og 21. september 2014                      

Zoneterapi anvendes i dag af store dele af befolkningen. Det gælder også cancerramte børn og voksne, 

samt deres familier. En pilotundersøgelse har eks. vist at 8 ud af 26 danske cancerbørn har benyttet 

zoneterapi. Der er således behov for veluddannede zoneterapeuter, høj etik og et fagligt dygtigt netværk. 

På zoneterapikongressen i Israel, med overskriften ” Reflexology and Cancer”, 2008, mødte jeg den spanske 

læge, Bibiana. Et møde, der siden hen har udviklet sig til et spændende innovativt samarbejde. Bibiana har 

bl.a. været med til arrangementer her i Danmark, hvor familiemedlemmer til cancerramte børn deltager.  

Og, jeg har haft fornøjelsen af at holde foredrag for sundhedsfagligt personale i Barcelona, besøge 

børnehospitalet, samt besøge den spanske forening for cancerramte børn. 

Det er med stor glæde, at Bibiana nu kommer til Danmark igen, til september. Sidste år havde vi fornøjelsen 

af at have 24 dygtige danske zoneterapeuter, fra hele landet, på kursus. På en skala fra 1-10 var scoringen 

9,7. Det bevirker, at vi i dag kan tilbyde en landsdækkende liste med zoneterapeuter, der interesserer sig 

fagligt, socialt og menneskeligt for den udforing cancer medfører. For den cancerramte og for de pårørende. 

Velkommen til en spændende underviser  

Bibiana Carrasco Domínguez, er født i Barcelona i 1956, uddannet læge i 1980 og har arbejdet som børne 

kirurg i Catalonien, Spanien, siden 1983. Er nu ansat som børnekirurg på Mataro Hospital.  

Hun blev uddannet som Zoneterapeut i 2001 og har siden 2004 arbejdet i Sant Joan de Deu Hospital, 

Barcelona, som zoneterapeut, hvor hun giver zoneterapi til indlagte cancerbørn.  Er tillige koordinator for et 

massør- og zoneterapi team, tilknyttet den spanske forening for cancerramte børn, Afanoc. 

Bibiana har undervist i zoneterapi på flere skoler i Barcelona, og har deltaget i en række nationale og 

internationale konferencer vedr. cancerbørn og zoneterapi. Har bl.a. været taler ved symposier i A Coruña 

(Spanien, 2005), Barcelona (Spanien, 2007), Tel-Aviv (Israel, 2008), Ciutadella (Menorca, Spanien, 2010), 

Sitges (Barcelona, Spanien, 2011).  Samarbejdet, tog endelig form på forskerkongressen i London 2013. 



 

Velkommen til et spændende kursus  

Formål med kurset: 

• At, opleve/erhverve sig nye teknikker - supplerende behandling til cancer patienter. 

• At, få mere viden om en række sygdomme - forskellige behandlings muligheder på sygehusene. 

• At, drøfte virkning/bivirkninger af forskellige behandlinger - fysiske som følelsesmæssige. 

Hvad kan du som kursist forvente? 

• At, tilegne ny viden - nye teknikker. 

• At, få indsigt i/forståelse for - cancerpatienter og deres familiers - udfordringer. 

• At, få kontakt til/med zoneterapeuter fra hele landet - fra andre Zoneterapi foreninger. 

• At, få mulighed for kollegial udveksling - erfaringer og viden.                                                                                            

Teori 

• Hvad er kræft - sygdomme i almindelighed?    

• Medicinske behandlinger: kemoterapi, kirurgi, strålebehandling, rehabilitering, komplikationer. 

• Ændringer hos patienterne og i familien: fysisk, følelsesmæssig, socialt, økonomisk. 

• Hvad kan zoneterapeuter gøre/ikke gøre & Hvordan gebærde sig i det kliniske forløb?                                                                                                    

Praktik 

• Indledende og efterfølgende behandling. 

• Spændte zoneterapi/refleks punkter. 

• Lymfe drænage, bækken punkter, stimulering og afspænding. 

• Øvelser ved øget sensibilitet/følsomhed & øvelser for dig - som behandler. 

Tilmelding & Praktisk information:                                                                                          

Kurset: Kurset foregår med en velafbalanceret vekselvirkning, mellem teori og praksis. Begrænsede antal pladser.                                                                                       

Tidspunkt: Lørdag 20. og søndag den 21. september 2014, kl. 9-17 - RAB godkendt kursus med 16 point.                                                                         

Kursuspris: DKR 3.300.  Indbetaling på Reg nr. 2417 – konto nr. 6888 140 393. Se endvidere www.carecam.dk .                                                                                    

Forplejning: Der er fuld forplejning og mulighed for overnatning, eksempelvis på www.galleri-bagatel.dk                                                            

Kursussted: Herstedøstergade 22,1 sal, 2620 Albertslund. DK - Blot 15 km fra Købehavns Centrum/Station/Lufthavn.                                                 

Sprog: Der er en professionel tolk på kurset, som oversætter alt, fra spansk til dansk. ALLE kan være med. Også du.                                                                                                                             

Yderligere oplysning: Ring/sms på telefon (+45) 26 18 95 90, eller send en mail til Jklmn@eriksen.mail.dk   

Bedste hilsner, Leila Eriksen 

 


