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Suzan van der Voort 
Praktijk voor Bewustzijn en Ontwikkeling 
 
Workshop systemische opstellingen - Basiscursus lichaamswerk (ELW) - 
Lichaamsgerichte psychotherapie – Voetreflextherapie – Lichaamsmassage – 
Hoofdmassage - Pedicure – Ruimte huren 

 
Welkom 
Ik ben Suzan van der Voort en begon mijn praktijk in 2000 als pedicure, voetreflextherapeute 
en lichaamsmasseuse. Daarnaast deed ik opleidingen en cursussen zoals stressconsultancy, 
touch for health en familieopstellingen om mezelf steeds verder te ontwikkelen en te verdiepen 
in mijn eigen achtergrond. In 2011 ben ik gestart met mijn praktijk voor lichaamsgerichte 
psychotherapie. Naast mijn praktijk vind ik het geweldig om met muziek bezig te zijn. Zo speel 
ik saxofoon en vind het heerlijk om te dansen (diadans). 
 
Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Bel of mail gerust. 
Ik zie ernaar uit je te ontmoeten! 
 
Suzan van der Voort 
 
Kosten 
 
Workshop Systemische opstellingen       als opsteller € 80,00, als representant € 20,00  
Basiscursus Lichaamswerk (ELW) € 225,- voor de totale cursus (8 bijeenkomsten) 
Lichaamsgerichte Psychotherapie Reeks van 5 sessies á € 63,50 per sessie (circa 75 minuten) 

Voorafgaand aan de eerste sessie is er een intakegesprek. 
Voetreflextherapie € 35,50 per behandeling (circa 45 minuten) 
 € 45,50 per behandeling aan huis 
Lichaamsmassage  € 45,50 per behandeling (circa 60 minuten)�

€ 61,00 per behandeling aan huis 
Hoofdmassage € 15,00 per behandeling (circa 15 minuten) 
Pedicure    € 23,00 per behandeling 

€ 27,00 per behandeling aan huis 
Kosten voor een pedicurebehandeling worden in bepaalde gevallen door de zorgverzekering vergoed. 
Controleer dit bij je eigen zorgverzekering. 
 
Prijzen zijn incl. 21% BTW en geldig t/m 31 december 2017. 
 

Ruimte huren 
In de praktijk is een aantal (cursus)ruimtes beschikbaar, waaronder een grote ruimte van zo’n 75m2 (“De 
Beuk”). De ruimtes zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld workshops, teambijeenkomsten of groepssessies. Dit 
kan eenmalig zijn, maar ook kunnen meer structurele afspraken gemaakt worden. De ruimtes worden per 
dagdeel verhuurd (ochtend/ middag/ avond). Afhankelijk van de ruimte variëren de kosten. Bel of mail om 
te vragen naar de mogelijkheden en prijzen. 
 
 

Een cadeaubon behoort ook tot de mogelijkheden. Deze kan indien gewenst per e-mail worden besteld. 
 
Contact 
Suzan van der Voort  T: +31 (0)6-16776292  
’s Gravendamseweg 67a E: info@suzanvandervoort.nl  
2215 TG VOORHOUT  W: www.suzanvandervoort.nl 
 KvK: 280.847.33 


