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Zonnevlecht Academie, voor innovatief en 
toekomstgericht onderwijs in de (para-)medische sector. 

 
Zonnevlecht Academie is een toonaangevende aanbieder van 
geaccrediteerde cursussen en opleidingen in de (para-)medische sector 
in Nederland. Hoofdlocatie van onze opleidingen is Apeldoorn, waar wij 
onlangs een nieuw ‘Health & Innovation Centre’ opleidingscentrum hebben 
gebouwd. Onze opleidingen en cursussen worden ook landelijk op locatie 
gegeven. 

 
Als opleider staan wij voor het op professionele en betrokken wijze leveren 
van opleidingen en cursussen in de (para-)medische sector, met de focus 
op innovatie en omgevinggestuurd onderwijs. 

 
Zonnevlecht Academie ontwikkelt cursussen en opleidingen voor nu en in 
de toekomst overeenkomstig de uitgangspunten van de meest optimale 
zorg voor de afgeleide doelgroep: u én uw cliënt. 

 
Wij hechten daarbij grote waarde aan de ontwikkeling van nieuwe 
denkwijzen en wetenschappelijke ontwikkelingen in het (para-)medische 
beroepenveld. Nieuwe inzichten en stromingen worden op relevantie 
getoetst en opgenomen in de leerprogramma’s. 

 
In deze brochure vindt u een overzicht van de opleidingen en cursussen die 
wij in ons programma hebben opgenomen. Door ons sterke innovatieve 
karakter kan het zijn dat deze informatie niet volledig aansluit bij de 
actualiteit van ons opleidingen aanbod. 

 
Voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (geaccrediteerde) 
opleidingen en cursussen verwijzen wij u naar onze website 
www.zonnevlechtacademie.nl 

 
Subsidies KMO-portefeuille 

 
Iedere Vlaamse kleine en middelgrote onderneming (incl. zelfstandigen) 
kan jaarlijks tot € 2.500,- subsidie aanvragen. Voor meer informatie zie 
www.zonnevlechtacademie.nl 
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Modulaire  Opleiding Natuurgeneeskundig 
 
 
 

Met meer dan 25 jaar ervaring heeft Zonnevlecht 
Academie alles in huis om u op te leiden tot een succesvol 
natuurgeneeskundig therapeut. Als natuurgeneeskundig 
therapeut bent u in staat om anderen op natuurlijke wijze te 
helpen om zichzelf in balans te brengen en de gezondheid 
te bevorderden en/of klachten te verminderen. 

 
Na deze opleiding beheerst u de verschillende 
behandelingstechnieken op het gebied van 
natuurgeneeskunde en kan daarmee terecht bij 
verschillende instellingen op het gebied van gezondheid, 
coaching en welzijn. Na het volgen van deze opleiding bent 
u in staat zelfstandig een praktijk te starten. 

 
Inhoud/details modules 

 
Uitgebreide informatie over onze modules vindt u in deze 
opleidingsbrochure. De opleiding kunt u in 2 of 3 jaar 
tijd afronden. De 9 modules van de beroepsopleiding 
natuurgeneeskundig therapeut dienen binnen 3 jaar 
te worden afgerond.  Voor meer informatie over de 
studiebelasting (aantal ECTS) van de Modulaire opleiding 
Natuurgeneeskundig Therapeut zie onze website 
www.zonnevlechtacademie.nl. 

Multidicipline 
 

Wij adviseren holistisch te werken volgens de vijf 
natuurgerichte principes: 

 
Energie Zonder voldoende energie in ons 

lichaam kunnen wij niet tot herstel 
komen, 

Prikkeloverdracht  Niet goed werkende prikkeloverdracht 
zorgt voor een beperkte communicatie 
in het lichaam, 

Drainage Het lichaam dient zich regelmatig te 
reinigen van geestelijke en stoffelijke 
ballast, 

Voeding Voeding/vitaminen en voedsel op maat. 
Wat wordt opgenomen en wat niet, 

Psyche Het bewust worden van het gevoel, 
erkenning geven aan het lichaam 
en het herkennen van ziekmakende 
levenspatronen. 

 
De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een 
therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De 
diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als 
ieder van deze vijf principes zijn doorlopen. Hierbij wordt er 
vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren 
van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de 
overige vier principes niet functioneren. 

 
Al deze vijf punten zijn in onze Modulaire Opleiding 
Natuurgeneeskundig Therapeut op HBO niveau 
opgenomen. 
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Therapeut 
 
 
 

2-JARIG TRAJECT Lesdagen 3-JARIG TRAJECT Lesdagen 
 

Module 1 
Shiatsu Module A & B 
Examen Shiatsu 

12 
10 
2 

Module 1 
Shiatsu Module A & B 
Examen Shiatsu 

12 
10 
2 

Module 2 
Natuurvoeding 
Ontzuren & Ontslakken 
Ontzuren & Hormonen 
Examen Natuurvoedingsconsulent 

8 
5 
1 
1 
1 

Module 3 
Biotensor 
Bioresonantie I 
Bioresonantie II 
Examen Bioresonantie 

10 
2 
5 
2 
1 

Module 4 
Micro  Electro  Methodiek 
Examen Micro Electro Methodiek 

6 
5 
1 

Module 2 
Natuurvoeding 
Ontzuren & Ontslakken 
Ontzuren & Hormonen 
Examen Natuurvoedingsconsulent 

8 
5 
1 
1 
1 

Module 3 
Biotensor 
Bioresonantie I 
Bioresonantie II 
Examen Bioresonantie 

10 
2 
5 
2 
1 

Module 4 
Micro  Electro  Methodiek 
Examen Micro Electra Methodiek 

6 
5 
1 

Module 5 
Manuele Lymtedrainage 
Klassieke massage met anatomie 
Examen Klassieke Massage 

12 
5 
6,5 
0,5 
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Module 6 12  
Voetreflexologie 10   
Examen Voetreflexologie 2   

    Module 7 10   
Bach Bloesem 4   
Ademhaling Eko-Doping 2   
Schüssler celzouten 4   

    Module 8 5   
Beroepsethiek & Communicatie 1   
Professionele Praktijkvoering 1   
Marketing & PR 1   
NLP 2   

    Module 9 4   
EHBO    

    Therapeutische Ontwikkeling 16   
Intervisie 2   
Scriptie 14   
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Module 5 12 
Manuele Lymedrainage 5 
Klassieke massage met anatomie 6,5 
Examen Klassieke Massage 0,5 

  Module 6 12 
Voetreflexologie 10 
Examen Voetreflexologie 2 

  Module 7 10 
Bach Bloesem 4 
Ademhaling Eko-Doping 2 
Schüssler celzouten 4 

  Module 8 5 
Beroepsethiek & Communicatie 1 
Professionele Praktijkvoering 1 
Marketing & PR 1 
NLP 2 

  Module 9 4 
EHBO 4 

  Therapeutische Ontwikkeling 16 
Intervisie 2 
Scriptie 14 
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Modulaire  opleiding Natuurgeneeskundig 
 
 
 
 

 
lesdagen lesuren zelfstudie- 

uren ECTS ECTS per 
module 

Module 1 Deel certificaat  - Shiatsu Therapie    15 

 Shiatsu A 
Shiatsu B 
Examen Shiatsu 

5 
5 
2 

35 
35 
14 

160 
160 
120 

5,5 
5,5 
4 

 

Module 2 Deelcertificaat - Natuurvoedingsconsulent     16 

 Natuurvoeding 5 35 158 7  
 Ontzuren & Ontslakken 1 7 91 3,5  
 Ontzuren & Hormonen 1 7 91 3,5  
 Examen Natuurvoedingsdeskundige 0,5 2,5 60 2  Module 3 Deelcertificaat - Bioresonantie Therapeut     18,5 

 Biotensor 2 14 42 2  
 Bioresonantie Module I 5 35 170 7  
 Bioresonantie Module II 2 14 170 6,5  
 Examen Bioresonantie 1 7 90 3  Module 4 Deelcertificaat - Micro Electro Methodiek     15 

 Micro  Electro  Methodiek 
Examen Micro Electro Methodiek 

5 
1 

35 
7 

217 
180 

9 
6  

Module 5 Deelcertificaat - Massage     19,5 

 Manuele Lymfedrainage 5 30 124 5,5  
 Examen Manuele Lymfedrainge 1 7 90 3  
 Klassieke massage met anatomie 6 42 170 8  
 Examen Klassieke Massage 1 7 90 3  Module 6 Deelcertificaat - Voetreflexologie     19 

 Voetreflexologie 
Examen Voetreflexologie 

10 
2 

70 
14 

300 
120 

14 
5  

Module 7 Deelcertificaat - Natuurtherapieën     18 

 Bach Bloesem I 2 14 56 2,5  
 Bach Bloesem II 2 14 56 2,5  
 Ademhaling Eko-Doping 2 14 120 4  
 Gelaatsdiagnose Schüssler celzouten 4 28 180 7  
 Examen Bach Bloesem en Celzouten 0,5 2,5 60 2  Module 8 Deelcertificaat - Beroepsvaardigheden     17 

 Beroepsethiek & Communicatie 1 7 77 3  
 Professionele praktijkvoering 1 7 77 3  
 Praktijkmarketing & P.R. 1 7 77 3  
 NLP 2 14 160 6  
 Examen Beroepsvaardigheden 0,5 2,5 60 2  Module 9 Deelcertificaat - EHBO     7 

 EHBO 
Examen EHBO 

 
4 

 
28 

 
168 
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Therapeutische 
ontwikkelingen 

Intervisie 
Zelfontwikkeling/Eindscriptie 

2 
14 

14 
70 

56 
1625 

2,5 2,5 
60 60 

Totaal 96,5 639,5 5375 207,5 
 

Optioneel: 
Module 10 Colon Hydrotherapie 14 112 290,5 10,4 
Module 11 NLP Practitioner Training 7 42 225 9 

 

MBK Pro Medische Basiskennis 12 96 1135 40 
PSBK Pro Psychosociale Basiskennis 12 96 1135 40 

ECTS het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten voor opleidingen op HBO niveau 
(Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) 

Studiebelasting Modulaire Opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut 
De samenstelling van de modules gaat in per 1 januari 2017. www.zonnevlechtacademie.nl 
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Therapeut 
 
 
 

In uw eigen tempo een erkende opleiding 
volgen! 

 
De modulaire opleiding natuurgeneeskundig therapeut 
is opgebouwd uit 9 vakmodules en een integratiemodule 
bestaande uit deelname aan intervisiegroepen en een 
eindscriptie. De modules bestaan in sommige gevallen uit 
meedere onderwerpen en worden klassikaal meerdere 
keren per jaar aangeboden op verschillende locaties, 
waardoor u zelf in staat bent uw eigen studietijd te plannen. 
Op onze website kunt u hiervoor de kalender raadplegen. 
U bent dus in staat om in uw eigen tempo klassikaal les te 
volgen. 

 
Daarnaast is onze opleiding o.a. geaccrediteerd door KTNO 
en is daarmee erkend door diverse beroepsverenigingen. 
Nadat u uw diploma hebt behaald en beschikt over een 
erkend HBO medische basiskennis diploma, kunt u zich 
als therapeut aansluiten bij beroepsverenigingen en 
daarmede in aanmerking komen voor vergoeding via de 
zorgverzekeraar. 

 
Vaardigheden 

 
Nadat u de opleiding heeft gevolgd: 
- Bent u in staat zelfstandig als natuurgeneeskundig 

therapeut werkzaam te zijn. 
- Beheerst u de verschillende behandelstechnieken die in 

de modules aan bod komen tijdens de opleiding. 
- Bent u in staat de verschillende methodes met elkaar te 

integreren en in te zien dat deze een symbiotische en 
gerelateerde werking kunnen hebben. 

- Heeft u inzicht in de werking van de 
natuurgeneeskundige behandelmethodes en bent u 
in staat de juiste keuze te maken voor een optimaal 
behandelplan. 

- Beheerst u vaardigheden om een doelgerichte 
anamnese af te nemen om zodoende tot het 
kernprobleem of de oorzaak te komen. 

- Bent u op de hoogte van praktische zaken; zoals de 
WKKGZ, praktijkvoering en P.R., wanneer men het 
beroep natuurgeneeskundig therapeut gaat beoefenen. 

Competenties 
 

Tijdens de opleiding: 
- Leert u communiceren op alle niveaus en een bepaald 

aanpassingsvermogen te ontwikkelen middels 
verschillende communicatietechnieken. 

- Leert u out-of-the-box te denken en interactief deel te 
nemen in klassikale discussies. Creatief denkvermogen 
wordt hiermee gestimuleerd. 

- Dient u als natuurgeneeskundige in opleiding uw 
gezondheid in acht te nemen. Immers; ‘goed 
voorbeeld doet goed volgen’. Vanuit uw (aanstaande) 
beroepsethiek is dit zeer van belang. 

- Bent u in staat het beste uit uzelf te halen door 
zelfreflectie toe te passen en waar te kunnen nemen 
wat de effecten zijn van bepaalde handelingen. Niet 
alleen binnen in de praktijkruimte, maar juist ook 
daarbuiten. Nevenzaken zoals communicatie, houding 
en praktijkvoering zijn hierbij van belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



8 

Modulaire  Opleiding Natuurgeneeskundig 
 
 
 

De toekomst na de opleiding 
 

Nadat u de beroepsopleiding succesvol heeft afgerond bent 
u natuurgeneeskundig therapeut. En dan… 

 
U bent in staat zelfstandig een praktijk op te zetten. In de 
meeste gevallen wordt daarvoor gekozen, maar vergeet 
niet dat u ook terecht kunt bij andere instellingen, zoals 
reeds bestaande praktijken op het gebied van gezondheid, 
welzijn en coaching. Bijvoorbeeld in de Welness is 
een natuurgeneeskundig therapeut meer dan welkom. 
Gezondheid vormt de basis voor welke vorm van welzijn 
dan ook. 

 
Het beheersen van de natuurgeneeskundige methodes 
geeft u de mogelijkheid om cliënten met behulp van 
verschillende disciplines nog beter te helpen om 
de klachten te verminderen. Daarnaast kunt u als 
natuurgeneeskundig therapeut preventief te werk gaan om 
klachten in de toekomst helpen te voorkomen. 

 
Als natuurgeneeskundig therapeut heeft u veel te bieden, 
juist ook als aanvulling op de reguliere zorg en specialismen 
binnen de (para-)medische wereld! De combinatie van de 
verschillende disciplines kunnen elkaar aanvullen; waar het 
ene stopt gaat het andere verder. 

 
Vergoeding bij zorgverzekeraar 

 
In combinatie met Medische Basiskennis HBO kunt u zich 
aansluiten bij verschillende beroepsverenigingen, waardoor 
uw behandelingen in aanmerking kunnen komen voor 
vergoeding bij verschillende zorgverzekeraars. Accreditatie 
is aangevraagd bij SNRO conform op HBO-niveau. 

Kosten 
 

De betaling geschiedt per onderdeel. Voor de actuele 
prijzen kijkt u op onze website www.zonnevlechtacademie.nl. 
De prijzen zijn inclusief benodigd lesmateriaal. Door onze 
CRKBO accreditering zijn al onze opleidingen en cursussen 
vrij van BTW. 

 
Start wanneer u zelf wenst, 
START nu! 

 
Toetsing 

 
• Per module zijn er toetsmomenten. 
• Per student wordt een voortgangsverslag bijgehouden 

en indien nodig worden tussentijdse persoonlijke 
gesprekken ingepland. 

• De eindbeoordeling bestaat uit: 
- Een voortgangsverslag met daarin de persoonlijke 

ontwikkeling en ontwikkelde competenties gedurende 
de opleiding. 

- Het maken van een scriptie. De scriptie wordt 
beoordeeld door een examencommissie. 

- Tevens vindt er een eindgesprek plaats, dit kan alleen 
plaatsvinden indien alle tussentijdse examens met 
een voldoende zijn behaald. Tijdens dit eindgesprek 
worden er inhoudelijke vragen gesteld over de scriptie 
en over de ontwikkelde competenties van de student. 



Therapeut 
 
 
 
Vrijstelling 

 
Indien u reeds beschikt over relevante diploma’s, kunt u 
in aanmerking komen voor vrijstelling van een bepaald 
onderwerp of module. Dit zal besproken worden tijdens het 
kennismakingsgesprek dat plaatsvindt voor aanvang van de 
opleiding. 

 
Toelatingseisen 

 
• HAVO- of VWO-diploma 
• Minimaal beschikking over MBO+ denkniveau 

 
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt vastgesteld of u 
binnen de toelatingseisen valt. Indien dit niet het geval is 
kunnen we beoordelen of u op basis van uw werkervaring 
en denkniveau alsnog kan worden toegelaten. Uiteraard is 
het van belang om over voldoende motivatie te beschikken. 
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Studiebelasting: ± 8-10 uur per week 
Vooropleiding:   Minimaal MBO+ of HBO 
Prijs: Betaling geschiedt per onderdeel 
Locatie: Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 
Accreditatie: Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Details: 
Opleiding: 
 
 
Lesdagen: 

Modulaire Opleiding 
Natuurgeeskundig Therapeut 
op HBO niveau 
96,5 lesdagen 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Shiatsu Massage 
 

Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk. Shiatsu is geworteld in de oosterse geneeskundige traditie 
en komt oorspronkelijk uit Japan. Shiatsu is een vorm van meridiaanbehandeling. Door druk uit 
te oefenen op de menselijke huid met behulp van specifieke massagetechnieken wordt de Ki of 
Levensenergie uitgenodigd te gaan stromen. 

 
 

De kracht van de oosterse geneeskunde is de (zelf-) 
genezende maar ook de preventieve ondersteuning 
van het lichaam. 

 
Wat aangesproken wordt is het zelfgenezend vermogen; 
Shiatsu activeert het lichaams-bewustzijn en de 
mogelijkheden een nieuwe balans te creëren. 

 
De opleiding besteedt veel aandacht aan de handen. 
Gevoelige handen ontwikkelen betekent: aanwezig - een 
ontmoeting, gevoelig en met de juiste (druk)techniek. Als 
het kader klopt, kan de aandacht zich richten op de ander. 
Dit contact staat of valt bij het kunnen onderhouden van je 
eigen (fysieke) kader. 

 
De cursist leert gevoelige handen te ontwikkelen en te letten 
op een juiste houding van waaruit wordt gewerkt. Shiatsu 
werkt vitaliserend, verkwikkend, ontspant en kalmeert, 
verbetert het lichaamsbewustzijn, maakt evenwichtiger, 
is spierontspannend en pijnstillend. Shiatsu kan een 
ondersteuning geven bij ademhalingsaandoeningen, 
rug-, nek- en schouderklachten, spanningen en 
stress, hormonale verstoringen, spijsverterings- en 
stofwisselingsklachten. 

 
Docent: 

 
Deze opleiding wordt gegeven door professional 
Ronald Riksen. Tevens auteur van diverse Shiatsu boeken. 
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Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Shiatsu Massage 
Module A: 5 lesdagen 
Module B: 5 lesdagen 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Kan gebruikt worden als deelcertificaat voor de 
Modulaire opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut. 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Natuurvoeding 
 
 
 

Er was eens... natuurvoeding, héél lang geleden toen onze grootouders nog leefden, maar  
waar is de natuur in onze voeding nu? Het merendeel van onze voeding is bewerkt en bijna 
kunstmatig. Margarine bijvoorbeeld, verschilt maar één molecuul van plastic. Wat is in deze tijd 
nog natuurlijke voeding? 

 
 

Natuurvoeding is eigenlijk een “oerdieet” of ook wel 
oervoeding genoemd en sluit heel mooi aan bij de 
Natuurgeneeskunde. Het is terug naar de natuur, naar de 
voeding van grootmoeders tijd, een stukje nostalgie... in de 
mate van het mogelijke in deze tijd verpakt. 

 
Kenmerkend zijn verse voeding, streekgerechten, veel 
groenten en fruit, veel “licht” maar geen “light”, weinig 
calorieën en zo min mogelijk bewerkte voeding met als het 
zuur-base evenwicht en reinigen. 

 
Kortom natuurvoeding met als basis bio-energetische 
voeding, goed voor jong en oud maar zeker voor mensen 
met klachten of ziektes! 

 
Laat de Natuurvoeding de weg terug wijzen naar de 
bron; want wij mensen zijn licht-eters en geen calorie- 
eters. Volg de aangeboden 5-daagse opleiding tot 
Natuurvoedingsdeskundige en help de mensheid daarmee 
aan een gezondere levensstijl en klachten en ziektes zullen 
verminderen! 

 
De volgende hoofdstukken komen aan bod: 
- Bio-energetische voeding & Biofotonen 
- Bio-energie in het algemeen 
- Natuurlijke voeding Voedingsstoffen 
- Zuur-base evenwicht 
- Vitamines en mineralen 
- Voedingsadviezen 

 

Als u de cursus Natuurvoeding, Ontzuren & Ontslakken en 
Ontzuren & Hormonen gevolgd heeft en met een examen 
met goed gevolg heeft afgesloten dan bent u gecertificeerd 
Natuurvoedingsconsulent. 
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Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Natuurvoeding 
5 lesdagen 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Kan gebruikt worden als deelcertificaat voor de 
Modulaire opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut. 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Ontzuren & Ontslakken 
 

Hedendaagse voedings- en eetgewoonten evenals stress en een ongezonde levensstijl verstoren 
het zuur-base-evenwicht van het lichaam. Steeds vaker zien wij verzuring van het lichaam. 
Teveel zuren kunnen het lichaam belasten en kosten veel energie. Op deze manier wordt de 
basis gelegd voor vele ziekten, de zogenaamde welvaartsziekten oftewel civilisatose. 

 
 

De cursus Ontzuren & Ontslakken gaat in op het belang 
van een goede zuur-base huishouding van het lichaam. 
Verzuring kan klachten veroorzaken op jonge leeftijd, 
denk daarbij aan haaruitval, acné, zweetvoeten, maag- 
en darmaandoeningen. Echter op latere leeftijd kunnen 
ernstige aandoeningen optreden zoals reuma, jicht, 
nieraandoeningen, beroerte, huidaandoeningen, een 
hartinfarct. 

 
Leerdoelen voor de cursist: 

 
- Is op de hoogte van hoe de verzuring van het lichaam tot 

stand komt 
- Is in staat de pH-waarde te meten en hierop te 

anticiperen 
- Is op de hoogte hoe men doeltreffend kan ontzuren en 

ontslakken door middel van voeding 
- Heeft kennis van de civilisatose (welvaartziektes) van het 

lichaam 
- Krijgt advies om de verkregen kennis te integreren in de 

praktijk 
- Kan met deze nascholing makkelijker inspelen 

op klachten van cliënten, er worden veel 
praktijkvoorbeelden behandeld in deze cursus naast het 
theoretische gedeelte. Hierdoor kan de cursist binnen 
zijn/haar beroepsveld, optimale begeleiding bieden aan 
zijn/haar cliënt 

- Herkent klachten van verzuring 
- Kan voedselcombinaties leggen en voedingsadviezen 

geven 

Als u de cursus Natuurvoeding, Ontzuren & Ontslakken en 
Ontzuren & Hormonen gevolgd heeft en met een examen 
met goed gevolg heeft afgesloten dan bent u gecertificeerd 
Natuurvoedingsconsulent. 
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Ontzuren & Hormonen 
 
Ons hormoonstelsel is complex en de aanmaak van hormonen is een gevoelig proces. Meestal 
worden hormonen rechtstreeks in verband gebracht met de menopauze of emotionele eetbuien. 
Maar ons endocriene (hormoon-)systeem is uitgebreider dan alleen dat kleine stukje en het 
heeft vele belangrijke functies. 

 
 

In de praktijk en het dagelijks leven zien we steeds 
vaker dat jongeren reeds kampen met verzuring en een 
verstoorde hormoonbalans. Deze laatste wordt vaak niet 
tijdig herkend en een verzuring eindigt meestal in een 
ziekte of overgewicht om nog maar niet te spreken van het 
gebrek aan energie en de daarbij behorende beperkingen. 
Opvallend echter is ook dat steeds meer jonge vrouwen 
moeilijk zwanger raken en dat geeft toch wel stof tot 
nadenken. 

 
Leerdoelen van deze dag? 

 
- Welke hormoonklieren bevinden zich er in ons lichaam 
- De functies van de belangrijke hormoonklieren 
- Wat zijn hormonen en wat doen ze in het lichaam 
- Klachten die duiden op een ontregelde hormoonsysteem 
- De schadelijkheid van verzuring voor het 

hormoonsysteem 
- Voedingsadviezen bij een disbalans in de hormonen 
- In balans brengen van het hormoonsysteem door te 

ontzuren 
- Verband tussen overgewicht, ontregelde hormonen en 

verzuring 
- De rol van mineraalhuishouding bij verzuring en 

disbalans in hormonen 
- Op deze vragen en nog veel meer krijg je een antwoord 

tijdens deze boeiende cursusdag! 
 

Pak de verzuring van het lichaam aan en breng zo de 
hormonen weer in balans! 

Als u de cursus Natuurvoeding, Ontzuren & Ontslakken en 
Ontzuren & Hormonen gevolgd heeft en met een examen 
met goed gevolg heeft afgesloten dan bent u gecertificeerd 
Natuurvoedingsconsulent. 
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Biotensor 

 
In handen van een geoefende gebruiker is de Biotensor een geschikt apparaat voor 
uiteenlopende onderzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld de Biotensor benutten voor het lokaliseren 
van energetische, magnetische atoomstructuren in de natuur, in het menselijk lichaam en in 
allerhande technische apparaten. 

 
 

Een veelzijdig instrument 
 

De Biotensor is een uniek instrument voor het testen van 
energetische trillingen en functies. De Biotensor maakt 
het voor de geoefende gebruiker mogelijk testen en 
onderzoeken uit te voeren op het gebied van bijvoorbeeld: 

 
- Allergieën 
- Voedselcombinaties 
- Vitamines en mineralen 
- Producten 
- Chakra’s 
- Straling, geopatische belasting en electrosmog 
- Check-up lichaam en organen 
- Etc. 

 
De cursus maakt de betekenis van de Biotensor snel 
duidelijk. De Biotensor is van onschatbare waarde. Zoals u 
weet, bestaat alles in het universum uit trillingen. Een kop 
koffie heeft een bepaalde trilling, maar duidelijk verschillend 
van bijvoorbeeld een kop thee. En zo heeft suiker ook 
weer een andere trilling dan zout. Zo kunnen we tot in het 
oneindige doorgaan. Alles maar dan ook alles heeft een 
eigen trilling. 

Leren omgaan met trillingen 
 

De Biotensor kan elke trilling opvangen en de onderlinge 
verschillen waarnemen. Met dit apparaat kunt ook u 
oordelen over hoeveel energie op een bepaald moment op 
een plaats zit. Maar ook kunt u oordelen of een medicijn 
geschikt is voor dat lichaam. Met behulp van de Biotensor 
kunt u ook aangeven welke therapie op dat moment het 
meest geschikt is. Het werken met de Biotensor gaat 
razendsnel. Binnen een minuut kunt u tientallen producten 
testen. Het gebruik is in zeer korte tijd te leren. Daarvoor 
zijn de cursusdagen een unieke gelegenheid. Iedereen kan 
er aan mee doen. 

 
Weinig theorie en veel praktijk 

 
De Biotensor cursusdag bestaat grotendeels uit praktische 
oefeningen. 

 
Ook zeer geschikt is de Biotensor voor u, die werkt met een 
pendel of met spiertesten (Kinesiologie of touch for health). 

 
De cursus Biotensor is bestemd voor iedereen die hiermee 
kennis wil maken. Er is geen bepaalde vooropleiding 
vereist. De cursus is verspreid over twee dagen. 
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Wat leert u tijdens de Biotensor cursus? 
 

Er wordt op de Biotensor cursus een overzicht gegeven van 
de vele mogelijkheden o.a.: 

 
- Het testen van de vitaliteit van het lichaam en dit 

eventueel corrigeren 
- Het energetisch veld van het lichaam testen/corrigeren. 
- Het energetisch veld om ons heen verkleinen 
- Voedsel testen of het geschikt is voor eigen consumptie 
- Allergietesten 
- Testen van mineralen en andere orthomoleculaire 

supplementen 
- Therapie testen (met welke therapie moet men beginnen 

te behandelen) 
- Opsporen van stroombelasting (elektrosmog) 
- Verhelpen van beeldschermbelasting computer, tv enz. 
- Zoeken van een geopatische belasting (aardstralen) en 

dit opheffen 
- Waarom maakt de Biotensor af en toe een draaiende 

beweging, terwijl hij eigenlijk horizontaal of verticaal 
moet bewegen 

- Allergieën behandelen in combinatie met andere 
systemen 

- Onze vitaliteit door middel van supplementen verbeteren 
met 30-60% 

- Testen of drinkwater links- of rechtsdraaiend is en dit 
eventueel veranderen 

- Een eventuele disbalans in de chakra’s zoeken en dit 
indien nodig corrigeren 

- Testen van de polariteit van voorwerpen 
- Het testen van juwelen/amuletten op positieve of 

negatieve straling 
- Men kan met onze “Biotensor” over- en/of onder-energie 

in het lichaam corrigeren 
- Organen meten in hun energie 
- Gezondheidstoestand testen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag naar de verschillende Biotensors! 
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Bioresonantie Module I 
5-daagse basis praktijkopleiding Bioresonantie 

 
De Bioresonantie-therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch 
informationeel niveau de lichamelijke processen van de individuele cliënt. Het Bioresonantie- 
apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit, die verstoringen in ons lichaam opheffen. Ze 
ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en 
aandoeningen. 

 
De Bioresonantie-therapie is er op gericht om het lichaam 
aan te zetten tot herstel! Zowel acute als chronische 
klachten kunnen worden behandeld. 

 
Tijdens de 5-daagse basis praktijkopleiding Bioresonantie 
komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 
Dag 1: 

 
- Uitleg Bioresonantie en het verschil in soorten trillingen 
- De cel en de energie in het lichaam 

 
Dag 2: 

 
- Uitleg biotensor 
- Praktische oefeningen Biotensor met 

Voedingsmiddelentestset en Geopathie testset 
- Hoe integreer ik de Bioresonantie-apparaat Rayocomp in 

verschillende praktijken 
- Uitleg en testen op Electrosmog en Geopatische 

belastingen 

Dag 3: 
 

- Vervolg uitleg biotensor 
- Uitleg programma ontzuren 
- Uitleg en testen op F1-programma (54 uitgebreide 

harmoniseringsprogramma’s) 
- Uitleg testmodule: 

- E-smog-test 
- Geopathie-test 
- Check-up-test 
- Bacterie- en virustest 
- Parasieten-test 
- Zuur/base-test 
- Sneltest van de 14 meridianen 
- Vitaalstoftest 
- Testen op Globale en Voeding-Allergieën testset 
- Desensibilisering / doortrillen naar Rayotabs 
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Dag 4: 

 
- Theoretische uitleg Medische structuur en vakscholing 

over het Rayonex Analyse- en Harmoniseringssysteem 
- Introductie Rayonex Analyse- en 

Harmoniseringssysteem (RAH) 
- Uitleg structuur van het RAH 
- RAH Acuutprogramma (70’ers), voordelen van sneller 

testen en vitaliseren 
- Testen van basis en vitalisering 
- Testen van meerdere programma’s RAH (organen, ATP, 

acuut, ontgifting, visualisering) 
- Verwekkers / oorzaak / meerdere 
- Meridiaan en verwekkertabellen 
- ATP uitleg / ontgiften 
- Uitleg testkaarten (F1-programma, Acuutprogramma’s 

(70’ers), Testprotocollen van de ziektebeelden binnen 
het RAH-systeem) 

- Harmonisering van het RAH programma 
 
Dag 5: 

 
- Testen op programma’s van RAH 
- Testen met testprotocollen op ziektebeelden binnen het 

RAH-systeem 
- Testen op Acuutprogramma (70’ers) 

 
Modules: 
- Rayonex Analyse- en Harmoniseringssysteem (RAH) 
- Rayocompmoduul Speciale programma’s 
- Acupunctuurprogramma 
- Harmonie met muziek 
- Testprogramma van o.a. allergieën, parasieten, 

schimmels, verzuring en electrosmog 
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Bioresonantie Module II 
2-daagse vervolgopleiding Bioresonantie 

 
De 2-daagse vervolgopleiding Bioresonantie is een vervolg op de basis praktijkopleiding. Tijdens 
deze opleiding worden belangrijke aandoeningen en ziektebeelden besproken. De module kan 
worden afgesloten met een examen. Waarna men gecertificeerd Bioresonantie therapeut is. 

 
 
 
 

De Bioresonantie-therapie beïnvloedt met haar 
(aangepaste) trillingen op energetisch informationeel niveau 
de lichamelijke processen van de individuele cliënt. 

 
Het Bioresonantie-apparaat zendt lichaamseigen 
trillingen uit die verstoringen in ons lichaam opheffen. Ze 
ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het 
lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen. De 
Bioresonantie-therapie is er dus op gericht om het lichaam 
aan te zetten tot herstel! Zowel acute als chronische 
klachten kunnen worden behandeld. 

 
Tijdens de 2-daagse vervolgopleiding Bioresonantie komen 
de volgende onderwerpen aan bod: 

 
- Testen op acute en chronische ziekten 
- Uitleg van het toepassen van Bioresonantie-apparaat 

Rayocomp bij acute en chronische ziekten 
- Klachtenpatronen 
- Behandelschema bij ziekte van Lyme 
- Behandeladvies bij candidaproblemen 
- Behandeladvies bij gewichtsproblemen 
- Behandeladvies bij stoppen met roken 
- Behandeladvies bij migraine 
- Behandeladvies bij reuma 
- Behandeladvies bij allergieën 
- Behandeladvies bij acné 
- Behandeladvies bij eczeem 
- Behandeladvies bij mentale klachten 

- Voedingsadviezen 
- Uitleg behandelingsconcept 
- Examen 
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Micro Electro Methodiek 
 
Electro therapie wordt al meer dan 100 jaar ingezet ter ondersteuning van de medische behandeling 
en medicatie. Met Micro Electro therapie worden zenuwimpulsen op lokaal niveau gestimuleerd. 
Op celniveau wordt hierdoor meer ATP aangemaakt. Micro Electro Methodiek helpt een betere 
kwaliteit van leven te bewerkstelligen door verlichting te geven bij ziekten, klachten, kwalen en 
chronische en acute pijnen. 

 

Deze opleiding is voor alle therapeuten en andere 
geïnteresseerden die zich willen verbreden en specialiseren 
in behandelingen met de Micro Electro Methodiek en 
als Micro Electro pijnbehandeltherapeut willen worden 
gecertificeerd. 

 
Inhoud 5-daagse opleiding 

Dag 1 en 2 Theorie waarin wordt behandeld: 

- Microstroom stimulatie 
- Actiepotentiaal 
- ATP (Adenosine Triphosfaat) 
- Pijn theorie 

 
Dag 3 Voedingsleer en Micro Electro Methodiek, 
wordt behandeld: 
- Bestandsdelen van voeding en ATP 
- Orthomoleculaire voedingssupplementen 
- Zuur-base evenwicht 

 

Dag 4 en 5 Praktijk Micro Electro Methodiek 
waarin wordt behandeld: 
- Behandelingsmethoden d.m.v. Micro Electro Metho-diek 

bij bepaalde aandoeningen 
- Micro Electro Methodiek bij Myofasciale pijn en 

Triggerpoints 
- Behandelingen van myofascia en triggerpoints 
- Psychologie en pijnbestrijdingsbehandelingen 
- Examen 
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Manuele Lymfedrainage 
 

Manuele Lymfedrainage is een massagevorm die gericht is op vochtafvoer. Dr. Vodder is de 
grondlegger van deze massagemethode, die oorspronkelijk ontwikkeld is ter behandeling van 
holteontstekingen. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar 
oedeem) beter c.q. sneller via de lymfbanen af te voeren 

 
 

Verbetering van lymfeafvoer 
 

Bij Manuele Lymfedrainage wordt geleerd om de 
lymfeafvoer van het gehele lichaam te beïnvloeden. De 
laatste jaren wordt deze methode meer en meer binnen 
de fysiotherapie en (sport)massage toegepast. Met de 
lymfedrainage wordt door middel van speciale technieken 
het gehele lymfestelsel aangezet om een verbetering van 
de lymfeafvoer te bewerkstellen. Bij een verbetering van de 
afvoer zullen gifstoffen sneller afgevoerd worden waardoor 
een verbetering van de celstofwisseling en daardoor van de 
celwerking plaats kan vinden. 

 
Doel en toepassing van lymfedrainage 

 
Het doel van deze behandeling is het voorkomen dat 
afvalstoffen zich ophopen en daarmee wordt voorkomen dat 
er klachten ontstaan. 

 
Toepassen van Manuele Lymfedrainage bij zwellingen en 
acute aandoeningen zorgt voor een verbeterde afvoer van 
het opgehoopte vocht en zal versnelling van het herstel tot 
gevolg hebben. 

 
Bij oedeem, ten gevolge van een vertraagde bloedafvoer 
en/of slechte vaten, kan lymfedrainage leiden tot een goed 
resultaat. De lymfevaten hebben ook een zenuwverbinding 
en door de lymfedrainage worden deze zenuwen specifiek 

geprikkeld. Dit heeft een algeheel gunstig effect op het 
lichaam. De technieken van de lymfedrainage zijn goed 
toepasbaar binnen andere vormen van massage. 

 
Cursus 

 
In het theoriegedeelte van de cursus Manuele 
Lymfedrainage wordt de anatomie en fysiologie van het 
lymfestelsel bestudeerd en worden verschillende vormen 
van oedeem besproken. Een zeer dankbare massagevorm 
met verbluffende resultaten. 
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Klassieke Massage met Anatomie 
 
Klassieke massage is een fysieke lichaamsmassage, gericht op het ontspannen en activeren van 
spieren, het verbeteren van de doorbloeding en het afvoeren van lymfevocht. Dit houdt in dat het 
tevens een sterk ontgiftende werking heeft op het lichaam. De behandelingen kunnen bijdragen 
tot bewustwording van het eigen lichaam en de wijze waarop het lichaam communiceert. 

 
 

Theorie en praktijk 
 

De cursus Klassieke Massage waarin tevens anatomie 
uitgebreid aan bod komt is een veelomvattende en zeer 
intensieve cursus waarin u naast theorielessen veel 
praktijklessen krijgt waardoor u praktijkervaring kunt 
opdoen. U bent therapeut of u wilt zich specialiseren in 
massagetechnieken dan is de cursus klassieke massage 
met anatomie onmisbaar voor. 

 
Om een volledig beeld te krijgen wordt er uitleg gegeven 
over de anatomie van het menselijk lichaam. Aspecten die 
aan bod komen zijn de orgaanstelsels, de anatomie van 
de rug, nek en schouders en het skelet en de spieren. Ook 
het doel van Ontzuren & Ontslakken zal uitgebreid worden 
besproken. 

 
In deze cursus worden alle delen van het lichaam 
behandeld. Alle basistechnieken van massage worden 
aangeleerd. Door middel van de massage wordt de 
doorbloeding van de weefsels gestimuleerd, voert 
het afvalstoffen af en verbetert het de spierfunctie en 
de stofwisseling van de spieren. Hierdoor wordt het 
zelfhelende vermogen van het lichaam gestimuleerd. 

 
Tijdens de cursus leert u bijvoorbeeld: 
- Frictie: (stevige massage op 1 plaats, vaak in 

cirkelvormige bewegingen) 
- Petrisage: (kneden) 
- Effleurage: (lange rustige strijkingen) 
- Vibratie: (schudden / trillen) 
- Tapoteren: (kloppen) 

Wanneer u Klassieke Massage met Anatomie volgt als 
onderdeel van de Modulaire opleiding Natuurgeneeskundig 
Therapeut, dan sluit u de cursus af met een theorie- en 
praktijkexamen. 
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Voetreflexologie 
 

Voetreflexologie gaat er vanuit dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met 
plaatsen op de voeten. Tevens gaat zij er vanuit dat de energie doorstroming de basis is voor 
onze gezondheid en dat energieblokkades de oorzaak kunnen vormen van ziekten. 

 
 
 
 

Voetreflexzonetherapie werd reeds duizenden jaren 
geleden toegepast in China, Egypte en bij verschillende 
bevolkingsgroepen (o.a. indianen) in Amerika. De 
reflexologie verdeelt de voetzool in zones die in verbinding 
staan met delen in het lichaam zoals het hart en de lever. 
Massage van deze zones vormt een natuurlijke therapie die 
zorgt voor versterking van het immuunsysteem en opheffing 
van energieblokkades, zodat het lichaam weer in balans 
kan komen. 

 
Hoe werkt het? 

 
Voetreflexzonetherapie is gericht op het stimuleren 
van het zelfgenezend vermogen van de mens. De 
pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze heeft 
ons geleerd dat onze organen, spieren, bloedcirculatie, 
beenderenstelsel, zenuwen, klieren en andere delen van 
het lichaam verbonden zijn met zones op onze voeten. Door 
deze zones middels een speciale techniek te stimuleren  
kan de directe respons in het gerelateerde lichaamsgebied 
opgewekt worden. Blokkades in de energiedoorstroming 
kunnen op deze manier worden opgeheven. Door aanraking 
van de betreffende zones wordt de doorstroming van 
afvalstoffen en voedingsstoffen in het gerelateerde gebied 
gestimuleerd zodat klachten worden verlicht of opgeheven. 

 
Wat leert u? 

 
In deze module leert u de speciale technieken volgens 
voetreflexzonetherapie. U krijgt kennis en inzicht van de 

reflexzones op de voeten en hoe deze te behandelen. 
Tevens krijgt u achtergrond informatie over het menselijk 
lichaam en worden ziektebeelden besproken. 

 
Effecten van reflexologie 

 
- Stimuleert het lichaam om bestaande aandoeningen te 

verminderen 
- Verlicht gevolgen van stress 
- Versterkt het immuunsysteem 
- Verlicht pijn, fysiek en emotioneel 
- Bevordert de circulatie 
- Verwijdert afvalstoffen en gifstoffen uit het lichaam. 
- Bevordert ontspanning 
- Bevordert menselijke interactie, ook bij kinderen 

 
Wanneer u Voetreflexologie volgt als onderdeel van de 
Modulaire opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut, dan 
sluit u de cursus af met een theorie- en praktijkexamen. 
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Bach Bloesem Basis 

 
Bach Bloesem Remedies worden gemaakt uit de energie van bloemen en knoppen. De heilzame 
kracht van deze energie werd ontdekt door Dr. Edward Bach. Hij trok de natuur in en ontdekte 
dat in bepaalde bloemen en knoppen een energie zit die dicht bij de energie ligt van de mens 
wanneer deze in perfecte balans is. 

 
 

De Bloesem Remedies voegen niets toe, maar halen iets 
naar boven, iets tevoorschijn. Wanneer het lichaam een 
verlaagd energie-niveau heeft, houdt het de kwaliteiten 
ook tegen. Het bedekt dan eigenlijk de puurheid en de 
kracht. De bedoeling is, en dit is ook de filosofie van 
Dr. Bach, om negatieve gemoedsstemmingen met “de 
trilling” van de bloesemremedies om te zetten in positieve 
gemoedsstemmingen om uw leven meer kracht te geven, 
zonder de ballast van negativiteit. 

 
Het moeilijke bij Bach Bloesem therapie is de juiste 
combinatie van de Bach Bloesems te selecteren. Daarvoor 
is een grondige kennis van de 38 bach bloesems 
noodzakelijk. Ook moet men in staat zijn om objectief 
te kijken naar iemands gemoedstoestand. Dit is dikwijls 
niet gemakkelijk omdat men tegelijkertijd het object van 
waarneming is en het subject die moet oordelen. 

 
Zelfhulpsysteem, makkelijk te leren en te 
gebruiken 

 
Omdat het om een “zelfhulpsysteem” gaat is het 
gemakkelijk om het te leren gebruiken. Voor uzelf, uw gezin 
en de mensen om u heen. Ook in een praktijk kan het net 
dat steuntje geven dat nodig is voor de cliënt om te kunnen 
groeien. Tijdens deze 2-daagse basiscursus maakt u kennis 
met de werking van de bloesem remedies. 

 
 
 
 
 
 

24 

Kan gebruikt worden als deelcertificaat voor de 
Modulaire opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut. 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 



 
13 

Bach Bloesem Vervolg 
 
Bach Bloesem Remedies worden gemaakt uit de energie van bloemen en knoppen. De heilzame 
kracht van deze energie werd ontdekt door Dr. Edward Bach. Hij trok de natuur in en ontdekte 
dat in bepaalde bloemen en knoppen een energie bezit die dicht bij de energie ligt van de mens 
wanneer deze in perfecte balans is. 

 
 

Bach Bloesem buigt negatieve emoties om 
naar de positieve tegenpool 

 
De Bach Bloesem Remedies werken positief in op de 
emoties, zij is in staat om negatieve emoties om te buigen 
naar positieve tegenpool. De bedoeling is, en dit is ook de 
filosofie van Dr. Bach, om negatieve gemoedsstemmingen 
met “de trilling” van de bloesemremedies om te zetten 
in positieve gemoedsstemmingen om uw leven meer 
kracht te geven, zonder de ballast van negatieve emoties. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand faalangst heeft zal deze 
worden omgebogen naar zelfverzekerdheid, en kan die 
persoon vanuit eigen positieve kracht verder. 

 
Bach Bloesem is 100% natuurlijk en is totaal veilig en 
onschadelijk. Ze kunnen te allen tijde worden ingezet en 
gebruikt, ook in combinatie met andere medicatie en/of 
behandelvormen. 

 
Bach Bloesem is een ‘zelfhulpsysteem’ en eenvoudig te 
integreren in de behandelingen. Bach bloesem kan net 
dat extra steuntje in de rug voor uw cliënt betekenen. Op 
eenvoudige wijze kun je Bach Bloesem testen onder andere 
met de biotensor. De praktijk zal uitgebreid aan bod komen 
in deze cursus. Tijdens Bach Bloesem Vervolg maakt u 
kennis met de werking van de bloesem remedies en hoe u 
deze kunt integreren in uw praktijk. U krijgt huiswerk mee, 
dus er wordt ook genoeg aan zelfstudie gedaan. 

- Alle 38 remedies zullen uitvoerig worden behandeld en 
getoetst 

- Werking van Bach Bloesem op het energiesysteem 
- De werking en vertaling naar de psyche en ons welzijn 
- Diagnose stellen door middel van anamnese, essentie 

van het probleem/uitdaging/les kunnen achterhalen 
- Het ontwikkelen van een flesje Bach bloesem Remedie 
- Ervaring opdoen met de werking van Bach Bloesem door 

zelf gebruik en ervaring 
- Aandacht aan het individuele proces van de cursist 
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Ademhaling Eko-Doping 

 
 
 

De ademhaling van een mens is het enige systeem wat zowel bewust als onbewust gestuurd 
wordt. Gaan we ons inspannen, dan gaan we ook meer en sneller ademen. Als ik u nu vraag om 
5 maal snel in en uit te ademen, is dat ook geen enkel probleem. Binnen de ademhaling zijn dus 
ook de onbewuste patronen van mensen zichtbaar. 

 
 

Leer in deze leuke en energieke opleiding wat er allemaal 
schuil gaat in onze onbewuste ademhalingspatronen en hoe 
deze te veranderen. 

 
Veranderingen van emotionele staat en ademhaling zijn aan 
elkaar gekoppeld. Voor een therapeut is het fijn om hierop 
in te spelen en op die manier de behandeling een nog meer 
holistische benadering te geven. 

 
Wat doet Eko-Doping? 

 
- Het vergroot de ademcapaciteit 
- Het vergroot het immuunsysteem 
- Het geeft meer energie 
- Het brengt de zuurtegraad van het bloed in balans 
- Het masseert bloedvaten, spieren en organen 
- Het ondersteunt lymfedrainage en de arteriële 

bloedstroom 
- Het laat stress los en geeft ontspanning 
- Verlaagt de hartslag bij inspanning 

Bij wat voor klachten kan Eko-Doping een 
ondersteuning bieden? 

 
- Pijnbestrijding 
- Herstel van blessures 
- Hoofdpijnen 
- CFS (chronical fatique syndrome) of ME 
- Stress 
- P.M.S. en andere menstruatie gerelateerde problemen 
- Chronische aandoeningen 
- Aandoeningen aan luchtwegen, zoals o.a. astma, 

bronchitis, C.O.P.D. 
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Gezichtsdiagnose Schüssler Celzouten 
 
Schüssler celzouttherapie bestaat al meer dan 10 jaar. Bij deze vorm van therapie is het 
hoofdkenmerk gericht op de cellen. Dr. Schüssler zegt: ”Zijn de cellen gezond, dan is de mens 
gezond.” 

 
 
 

Zo ligt de nadruk van de celzouttherapie op de kleinste 
eenheid van de mens. Veelzijdige stoorfactoren onttrekken 
ons lichaam dagelijks levensnoodzakelijke zouten. 
Voorbeelden zijn: Electrosmog, onnatuurlijke voeding, 
te snelle verandering van het milieu, toekomstangst etc. 
Ieder tekort aan een zout is als signatuur af te lezen in ons 
gezicht. 

 
Pathosfysiologie - Gezichtsdiagnose 

 
Ons gezicht is als een atlas, waarop al onze organen 
getekend zijn. Ben ik bekend met deze landkaart en 
kan ik bij mij (en natuurlijk ook bij anderen) ontdekken, 
welke organen mijn aandacht nodig hebben. Dit laat 
zich uitstekend combineren met Schüssler celzouten en 
gezichtsdiagnose. 
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Beroepsethiek en Communicatie 

 
In deze training wordt u geconfronteerd met de elementen die een belangrijke rol kunnen spelen 
wanneer u zich aansluit bij een beroepsorganisatie en als professioneel behandelaar gaat 
communiceren met de buitenwereld. 

 
 
 

Beroepsethiek: Wanneer u op het punt staat om u als 
professioneel behandelaar naar buiten toe te laten zien, is 
het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wensen en 
eisen die beroepsorganisaties daarbij stellen. 

 
Communicatie: Alles wat u ooit heeft gecommuniceerd via 
het internet, blijft leven op het internet. 
Woorden die geuit worden, zonder confrontatie 
met non-verbale communicatie (houding, emotie, 
gezichtsuitdrukking), kunnen anders opgevat worden dan 
hoe ze bedoeld zijn. 
Hoe kunt u in uw communicatie (zowel persoonlijk 
als via social media) optimaal overkomen zoals u bedoelt? 
En hoe bereikt u daarmee een grotere groep mensen? 
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Professionele Praktijkvoering 
 

Wilt u een succesvolle praktijk opstarten en continueren, dan is het naast het goed uitvoeren 
van uw vak essentieel om ook ondernemer te zijn. Om een professioneel ondernemer te kunnen 
zijn, is het noodzakelijk u bewust te zijn van alle elementen die een rol spelen bij het hebben van 
een eigen praktijk. 

 
 

Zaken als inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 
Belastingdienst, verzekeringen en het opzetten van je 
administratie worden helder op een rijtje gezet. 

 
Omdat veel startende ondernemers niet gezegend zijn met 
een dergelijk pakket aan vaardigheden in hun rugzak is 
deze cursus bedoeld om u de nodige handvatten te bieden 
voor uw ondernemerschap. 
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Praktijkmarketing & P.R. 

 
Hoe maak je jouw onderneming tot een succes? Hoe kun je juist die cliënten werven, die jij graag 
wilt binnenhalen? In deze training leer je welke activiteiten je kunt ondernemen om cliënten te 
werven voor je eigen bedrijf of praktijk. 

 
 
 

Er wordt onder andere aandacht besteed aan: 
 

1. het bepalen van de juiste doelgroep, die bij jou past 
(positionering) 

2. het benutten, uitbouwen en onderhouden van je 
relatienetwerk 

3. het schrijven van een marketingplan 
4. de SWOT-analyse 
5. de promotiemiddelen voor het uitbreiden van je 

naamsbekendheid 
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Introductie Communicatie NLP 
 
NLP staat voor Neurologische Linguistische Psychologie en is een methodiek die inzicht geeft 
in uw eigen communicatie en die van anderen. NLP is een manier om vragen te leren stellen 
zodat iemand over zijn eigen wereld kan vertellen. U leert luisteren met respect. 

 
 
 
 

Hierbij is het wetenschappelijk bewezen dat neurologie 
verandert als je je aandacht op iets anders vestigt in plaats 
van steeds hetzelfde gedrag te herhalen. 

 
NLP is ontwikkeld door familietherapeute en psycholoog 
Julie Silverthorn en verslavingsdeskundige, psycholoog  
en coach John Overdurf. Dit zijn 2 Master Trainers NLP en 
ontwikkelaars van NLP uit Amerika. 

 
Neurologie en taalpatronen 

 
NLP vestigt de aandacht meer op de programma’s die 
lopen en deze veranderen. 

 
Bij NLP maken we gebruik van taal om de neurologie te 
veranderen. In de film “What the Bleep do we know” wordt 
dit heel mooi uitgelegd. Taal staat hier centraal. 

 
Door taal en taalpatronen in te zetten wordt de cliënt 
gedwongen om andere keuzemogelijkheden te zien. En 
het mooiste is dat het de keuzemogelijkheden van de cliënt 
zelf zijn. Dit is wat werkt omdat de beleving in de cliënt 
veranderd en kan het daarna nooit meer hetzelfde zijn. 

 
NLP heeft vooronderstellingen en NLP heeft dit uitgebreid 
met behulp van de Qantummechanica waarbij ondermeer 
wordt uitgegaan van de volgende stellingen: 

 
- Wat je ook denkt over jezelf, je bent altijd en onder alle 

omstandigheden, meer dan dat 
- Alles en iedereen is met elkaar verbonden 
- Realiteit is een constructie 

 

 
 

Grondleggers van NLP zijn Bandler, Grinder, Baetson, Satir, 
Erickson, Dilts. Zij hebben allemaal les gegeven aan een 
aantal grote namen als Tad James, John Overdurf, en Julie 
Silverthorn. 
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Opleiding EHBO 
 

Dagelijks gebeuren er ongelukken. Thuis, op straat, op het werk of in uw praktijk. Iedereen staat 
erbij te kijken, maar veel mensen weten niet hoe te handelen. Eerste Hulp is de noodzakelijke 
hulp die aan een slachtoffer moet worden verleend. 

 
 
 
 

De 4-daagse basisopleiding Eerste Hulp Bij Ongelukken 
(EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het 
Oranje Kruis. Het doel van de opleiding is het trainen van 
mensen om op een verantwoorde wijze eerste hulp te 
verlenen aan slachtoffers. 

 
Wij garanderen u: 
- Landelijke Oranje Kruis-certificering 
- Cursusdagen met veel praktijkoefeningen 
- Goede prijs- en kwaliteitverhouding 
- Hoog slagingspercentage 

 
Inhoud opleiding 

 
De basisopleiding EHBO bestaat uit drie lesdagen waarin 
u alle aspecten worden bijgebracht om Eerste Hulp te 
kunnen verlenen. Om de praktijkoefeningen zo realistisch 
mogelijk te maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld 
die een ongevalsituatie naspelen. De 4e dag begint met 
een oefenexamen en ’s middags wordt een officieel examen 
afgenomen. Een aantal beroepsverenigingen stelt een 
geldig EHBO-diploma verplicht voor het voeren van uw 
praktijk. 

 
Deelnemers leren hoe/wat te doen bij: 
- Het gebruik van een AED 
- Stoornissen v.d. ademhaling 
- Stoornissen in het bewustzijn 
- Stoornissen v.d. bloedsomloop 
- Ernstige uitwendige bloedingen 

- Vervoer over korte afstand 
- Verband- en hulpmiddelen 
- Het menselijk lichaam 
- Elektriciteitsongevallen 
- Ontwrichting en botbreuken 
- Oogletsels 
- Shock 
- Letsels door warmte 
- Letsels door koude 
- Vergiftiging 
- Kneuzing en verstuiking 
- Brandwonden 
- Uitwendige wonden 
- Reanimatie 
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Medische Basiskennis volgens PLATO 

 
In onze huidige samenleving zien we dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de reguliere 
en complementaire gezondheidszorg. Door het volgen van de opleiding Medische Basiskennis 
volgens de PLATO normering, verdiept u zich in de professionele kennis en daardoor onderscheidt 
u zich positief van andere complementaire therapeuten. Een factor waar niet alleen uw cliënten 
rekening mee houden, maar ook de ziektekostenverzekeraars. 

 

Een erkend diploma Medische Basiskennis volgens de 
PLATO normering is vereist om uw consulten vergoed te 
krijgen. Zo wordt uw opleiding Medische Basiskennis de 
snelste route naar een bloeiende praktijk! 

 
Levendige lessen 

 
Veel opleidingen behandelen in de klas lesstof die je net 
zo goed (of zelfs beter) thuis kan bestuderen. Wij doen 
het anders: we combineren interactieve lesdagen vol 
interessante oefeningen met echte cliëntencasussen, 
zodat de kennis beter in het lange termijngeheugen wordt 
opgeslagen en je praktische, therapeutische vaardigheden 
opdoet. 

 
Doelgroep 

 
Alle therapeuten of coaches die in hun beroepsopleiding 
nog geen Medische Basiskennis volgens de PLATO 
normering hebben gehad, kunnen zich inschrijven. 
Ook mensen die therapeut willen worden, maar nog geen 
beroepsopleiding hebben gevolgd, kunnen voor deze 
opleiding kiezen. Als minimale vooropleiding wordt MBO+ 
vereist. 
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   Details:  

Traditionele Chinese Voedingsleer 
 
We hebben de grootste kans op een goede gezondheid en een lang 
leven als we de natuurlijke synergie die voorkomt in natuurlijke 
voeding benutten. De herontdekking van oude wijsheden als   
de Traditionele Chinese Voedingsleer kan ons redden van de 
moderne chemische voedingsindustrie. 

 
De oude erfenis van een natuurlijke gezondheid en 
genezing is gebaseerd op duizenden jaren ervaring uit 
wijsheidtradities die zijn afgestemd op de beginselen 
van de natuur. 

 
Zowel de oosterse als de westerse voedingsleer hebben hun 
sterke en zwakke kanten. 
Samen maken ze echter een voedingswijze mogelijk die 
zowel preventief als curatief werkt en die mens en milieu 
spaart. Deze combinatie levert sprankelende nieuwe inzichten 
en een krachtig werkzame therapie op die uitgaat van onze 
actuele en culturele situatie. 

 
Met deze kennis kunnen we ons eigen menu samenstellen 
door niet alleen te letten op de calorieën, mineralen en 
vitaminen maar ook op de energetische waarde, het 
thermisch effect van voeding en de betekenis van smaken, 
kleuren en geuren van voeding. Het gebruik van voedsel als 
medicijn stelt ons in staat onszelf te ontdoen van chemische 
vervuilingen en ons van ziekten en kwalen te bevrijden. 

 
De Chinese voedingsleer is geen: 

 
- Yin & Yang dieet maar meer een voedingssysteem 
- Chinese dieetleer maar een voedingsadvies 
- 5 elementenleer maar bezit wel invloeden hiervan 
- Macrobiotiek of Chinese kruidenleer. 

De Chinese voedingsleer is wel: 
 

- De specifieke energiefactor in voeding 
- De actie, beweging en richting van voeding in ons 

lichaam 
- De thermoregulatoire eigenschappen van voeding 
- De aroma’s en smaken van voeding 
- De kleuren en pigmenten in voeding. 
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Gelaatkunde 
 

Het gezicht geeft ons veel meer informatie over iemand, dan alleen 
maar de indruk van   een nacht slecht slapen. De uitdrukkingen    
in het gezicht, de mimiek, lijnen en vorm van de mond, maar ook 
de vorm van schedel en lichaam, vertellen iets over ons gevoel, 
karakter en gezondheid. 

Begrijpen en begrepen worden 
 

Begrijpen en zien, hoe de invloeden van het leven je 
gevormd hebben. De sporen die ze achterlaten zijn vaak 
door vele signalen vooraf gegaan. Het zijn signalen die 
eerder genegeerd zijn. Als je weet hoe je moet kijken, 
zijn vele psychologische en fysiologische knelpunten 
zichtbaar. Het duidelijk aanreiken van juiste inzichten, 
bepalen de kortste weg naar heling. Fysieke en geestelijke 
communicatie kunnen zorgen voor meer begrip en herstel. 

 
Koppelingen van energetische vlakken en 
vormen van het lichaam, schedel en gezicht 

 
Het gezicht geeft ons veel meer informatie over iemand, 
dan alleen maar dat hij/zij een nacht slecht geslapen 
heeft. De uitdrukkingen, mimiek, lijnen en de vorm van 
het gezicht, maar ook de vorm van schedel en lichaam, 
vertellen iets over ons gevoel, karakter en gezondheid. 
Deze diagnostische methode is gebaseerd op koppelingen 
van energetische vlakken en vormen van het lichaam, 
schedel en gezicht. Er wordt hierbij ook gekeken naar de 
energie, straling en spanning van de huid. 

 
Het is belangrijk voor alle therapeuten om snel iemand in 
te schatten en om te zien waar bij de cliënt de knelpunten 
liggen. Gelaatkunde is een aanvulling/verbreding van 
de studie en ervaring die de therapeut heeft. Het beter 
begrijpen en helpen van de cliënt staan hier voorop.Daarom 
is deze leer voor alle therapeuten sterk aan te raden. 

 
 
 

36 

Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Gelaatkunde 
3 lesdagen 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 

O
ve

ri
ge

 o
pl

ei
di

ng
en

 



15 
 

23 

Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Schüssler Celzouten Kennismaking 
1 lesdag 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Schüssler Celzouten Kennismaking 
 
 
 

Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) ontdekte, dat het lichaam voor een goede celstofwisseling 12 
celzouten nodig heeft. Later zijn nog eens 12 essentiële celzouten gevonden. Wanneer een   
cel niet meer de beschikking heeft over deze celzouten en steeds meer cellen hier gebrek aan 
hebben, kan dat via vage klachten leiden tot ernstige ziekten. 

 
 

Het gezicht is de spiegel van onze gezondheid en geeft 
door allerlei kenmerken haarfijn bepaalde celzouttekorten 
aan. 

 
Tijdens deze cursus maakt u kennis met de kleurenatlas 
van het gezicht die de mogelijkheid biedt om vast te 
stellen aan welke minerale zouten de persoon in kwestie 
een tekort heeft. Deze cursus is niet alleen van belang 
voor celzouttherapeuten, maar ook voor allerlei andere 
therapeuten, artsen, schoonheidsspecialisten en andere 
geïnteresseerden. 

 
De therapie is geënt op de gedachtegang dat opbouw en 
levensvatbaarheid van de organen door mineraalzouten 
wordt behaald, waarbij een tekort onder andere zichtbaar 
is aan de gelaatskenmerken. Door het toevoegen van de 
juiste zouten kan het lichaam weer in balans komen. 
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Urineanalyse 

 
Urine wordt met behulp van de Biotensor (een instrument dat trillingen meet) getest. Een test kan 
informatie opleveren over een uitgebreid aantal mogelijke klachten. U kunt hierbij denken aan 
voedselintoleranties, schimmels, allergieën, tekorten aan vitaminen en mineralen, verzuring, te 
hoge cholesterolgehaltes, stralingsbelasting van het lichaam, maar ook psychische en fysieke 
achtergronden die ziekmakend of storend zijn. 

 
Op grond van de analyse kan indien nodig verder 
worden behandeld, in veel gevallen o.a. met behulp van 
Bioresonantiedruppels, die schimmels, parasieten en 
virussen afvoeren. 

U leert testen op: 
 

- Voedselintolerantie 
- Producten allergietest 
- Verzuring en cholesterol 
- Vitaliteit van de organen 
- Stralingsbelasting van het lichaam (Geopatische-, 

elektriciteitsstraling, beeldscherm, GSM, etc.) 
- Parasieten, schimmels, bacteriën en virussen 
- Tekorten van vitaminen en mineralen 
- Overbelasting van amalgaam 
- Psychische en fysieke achtergronden wat storend en/of 

ziekmakend is 
 

Deze cursus wordt in kleine groepjes gegeven. 
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Colon hydrotherapie 
 

Colon hydrotherapie is een oude professie welke al eeuwenlang een heel efficiënte uitwerking 
heeft op de gezondheid van de mens. Reinigen is voor heel veel volkeren een normale methode 
om een goede gezondheid van de mens te behouden. In Nederland neemt de bekendheid over 
de colon hydrotherapie toe. 

 
 

Zonnevlecht Academie biedt in samenwerking met 
Coventina u de meest uitgebreide opleiding voor colon 
hydrotherapie aan. Coventina biedt u de mogelijkheid een 
HBO opleiding voor Colon hydrotherapie te volgen. Uniek 
in Europa vanwege haar onderwijsprogramma waarbij de 
Personalised Flow Techniek wordt gecombineerd met de 
Emotional Release Methode. 

 
Door het toevoegen van deze therapie aan de huidige 
praktijk of het starten van een praktijk in deze therapie 
levert u een extra dimensie in de complementaire 
gezondheidszorg. 

 
Specificaties opleiding Colon hydrotherapie: 
- Zeer gedegen, hoog kwalitatief onderwijs 
- Er wordt gewerkt met de methode Emotional Release 

Methode (ERM) en met de Personalised Flow Techniek 
(PFT), omdat ieder individu en iedere darm andere 
ballast met zich mee draagt en anders gestimuleerd 
moet worden 

- De opleiding Colon hydrotherapie is praktijkgericht 

Personalised Flow Techniek (PFT) 
Deze techniek is ontwikkeld om te leren hoe te kijken en te 
luisteren naar het lichaam van de cliënt. Het is belangrijk 
om het water in de client te laten stromen op het ritme van 
het lichaam. Hierbij blijft het belangrijk dat we altijd op een 
heel rustig tempo vullen. 
 
Emotional Release Methode (ERM) 
De emoties zitten in onze darmen wat voor 90% (onderzoek 
Harvard Medical School, USA, 2013) de oorzaak is van 
lichamelijke klachten. Om deze emoties los te krijgen 
maken wij gebruik van de life coaching technieken uit het 
Neuro Associative Conditioning model (NAC-model). 
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Details: 
Opleiding: Colon hydrotherapie versneld 
Lesdagen: 8 lesdagen + 2-daags examen 
Vooropleiding MBO+ en Medische Basiskennis 
Verplichte literatuur:   Dr. Anton ten Haaf: Gezond door 
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Andreas Moritz: De ongelooflijke 
lever- en galblaasreiniging 
Louise L. Hay: Heel je lichaam 
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Guasha Schraaptechniek 

 
Guasha is een behandeltechniek waarmee u pijnklachten, veroorzaakt door circulatiestoornissen, 
eenvoudig kunt behandelen. Spier- en gewrichtspijn of sportblessures bijv. worden vaak 
veroorzaakt door een plaatselijke verzuring van het weefsel. Met de Guasha schraaptechniek 
wordt deze verzuring opgelost waardoor de pijn vermindert of zelfs verdwijnt. 

 
 

Deze behandelmethode wordt steeds meer toegepast 
binnen praktijken. Dat is niet verwonderlijk, omdat het al 
duizenden jaren als volksgeneeskunst in China zijn waarde 
heeft bewezen. Binnen de reguliere zorg in China wordt 
Guasha herontdekt en toegepast. 

 
Als therapeut blijft u altijd op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden en andere behandelmethoden om zo nog 
meer voor uw cliënten te kunnen betekenen! De Guasha 
schraaptechniek is een toegevoegde waarde in uw praktijk! 
Guasha is echter ook een behandeltechniek die je leert om 
een stap verder te gaan dan alleen het probleem op dat 
moment aan te pakken. Achter elke klacht ligt een oorzaak 
en voor een langduriger resultaat leer je die vast te stellen 
en er een behandelplan voor te maken en toe te passen. 

 
Guasha steen 

 
Guasha is een van oorsprong Chinese behandelmethode 
die eigenlijk ouder is dan acupunctuur. Het is een 
schraaptechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
schraper. Dit is vaak een glad gepolijste jaden steen. 

 
De behandelpunten die gebruikt worden bij acupunctuur 
spelen bij Guasha ook een belangrijke rol. De aangedane 
plek die je gaat behandelen wordt met speciale kruidenolie 
ingewreven voordat er geschraapt wordt. Zowel de olie en 
de manier waarop de schraper gepolijst is zorgen ervoor dat 
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de huid niet beschadigd wordt. De aangedane plek zal een 
reactie laten zien in de vorm van een verkleuring van de 
huid. Deze kleur kan variëren van rood tot diep paars. 

 

Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 
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Metamorfose Massage 
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Metamorfose Massage 
 
Robert St. John (1914-1996) heeft als voetreflextherapeut de Metamorfose Massage ontwikkeld. 
Hij noemde zijn ontdekking Prenataal Therapie. Zijn visie is dat de lijn van de wervelkolom 
vergelijkbaar is met de tijdslijn van de ontwikkeling van een ongeboren kind. 

 
 
 

Door het masseren van deze lijn op de voeten komt u in 
contact met de prenataal opgebouwde blokkades. In de 
prenatale periode zijn uw talenten en uw kwaliteiten reeds 
gevormd. 

 
Met Metamorfose Massage wordt een bewustwordingspro- 
ces op gang gebracht waarbij blokkades worden 
opgeruimd. Met deze zachte massage op de voeten komt 
een diepe werking op gang waarmee inzicht in blokkades 
wordt gekregen. 

 
Metamorfose Massage is niet alleen een massagevorm 
maar ook een levenshouding. Het is een absoluut 
vertrouwen in de werking van de levenskracht. 

 
Praktische toepassing 

 
De massage is ook uitstekend toe te passen naast 
andere behandelmethoden en wordt in de praktijk vaak 
ervaren als een prachtige verdieping en/of aanvulling van 
voetreflexzone massage, ayurvedische massage, reiki en 
andere healingmethoden. 

 
Uit ervaring blijkt bijvoorbeeld dat baby’s en kinderen, maar 
ook volwassenen, gehandicapten en ouderen zeer positief 
reageren op behandelingen met Metamorfose Massage. 
Je kunt de Metamorfose Massage op elke gewenste plaats 
geven, waarbij de cliënt kan zitten of liggen. 
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Udaya Oorkaars Kruiden Massage 

 
Het uitgangspunt voor deze cursus is kurkuma/geelwortel die in de oorkaars verwerkt zit. Dit 
kruid werkt ontstekingsremmend en heeft een preventieve werking. De stempeltjes bevatten 
reinigende en pijnstillende kruiden. 

 
 
 
 

Deze kruiden werden met zorg gekozen. De behandeling 
met kaarsen in combinatie met de stempeltjes zijn zeer 
bijzonder. Ze geven een zeer diepe ontspanning en hebben 
een pijnstillende en reinigende werking. De behandeling 
werkt nog dagen na. 

 
Wat is een Udaya Oorkaars Kruiden 
Massage? 

 
Het is een diep reinigende massage en zorgt ook voor 
een diepe ontspanning. De massage stimuleert het 
lymfesysteem en werkt op de energieblokkades. 

 
Udaya oorkaars kruiden massage is 
doeltreffend bij: 

 
- Lymfecirculatiestoornissen 
- Oorklachten (acuut of chronisch) 
- Oorsuizingen 
- Sinusklachten 
- Voorhoofdholte ontsteking 
- Keelpijn 
- Veel medicijn gebruik 
- Stress 
- Narcose 
- Ondersteuning bij herstelproces 
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Wat is het effect van Udaya Oorkaars Kruiden 
Massage? 

 
- Ontspant lichaam en geest 
- Stimuleert de lymfecirculatie 
- Laat energie beter stromen 
- Stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam 

 
Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Udaya Oorkaars Kruiden Massage 
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Kruidenstempelmassage 
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Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Kruidenstempelmassage 
 
Speciaal voor Zonnevlecht Academie hebben wij een bijzonder recept ontwikkeld; de Basische 
Kruidenstempelmassage. Zowel de warmte als de werkzame stoffen van de vochtige warme 
kruiden ontwikkelen een weldoende, ontspannende en reinigende werking. Ze activeren uw 
bloedcirculatie en maken uw spieren soepeler. 

 
 

Ontspannende en reinigende massage 
 

Een kruidenstempelmassage is een ontspannende 
massage met een krachtig helende werking voor uw 
schoonheid en genot. Tijdens de kruidenstempelmassage 
komen de werkzame stoffen uit de verwarmde en vochtige 
kruiden vrij, en zorgen, samen met de op voorhand 
aangebrachte olie en het basische zout, dat de huid 
dit goed opneemt. De massage wordt gedaan in de 
uitscheidingsrichting. De kruiden zijn in het begin heet, 
daarna warm en zorgen voor één van de meest intensieve 
toepassingen om te ontslakken, te regenereren en de huid 
te verzorgen. Bovendien wordt de stofwisseling geactiveerd, 
de doorbloeding verloopt beter en het gemasseerde 
organisme wordt zowel lichamelijk als geestelijk in balans 
gebracht. 

 
Deze heerlijk geurende kruidenstempelmassage helpen 
tegen stress en brengt uw geest en lichaam weer in balans! 
Zowel de warmte als de werkzame stoffen van de vochtige 
warme kruiden ontwikkelen een weldoende, ontspannende 
en reinigende werking. 

 
Presentatie 

 
Wij nodigen u van harte uit voor de cursus Basische 
Kruidenstempelmassage, ontwikkeld door P. Jentschura 
lichaamsverzorgingsproducten uit Duitsland. De cursus 
bestaat uit theorie en praktijk. 

 

Een therapeut demonstreert in kleine groepjes hoe een 
Kruidenstempelmassage in een praktijk of in een instituut 
wordt voorbereid en toegepast. 
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Moorstempelmassage 

 
Moor kan warmte heel lang vasthouden. Daardoor zijn langere massages mogelijk, die heel 
diep, ontspannend en oplossend werken. Bij geen enkel ander materiaal dringt de warmte zo 
diep in de spieren - het lichaam kan loslaten en zich ontspannen. 

 
 
 
 

Moor heeft vele voordelen voor de gezondheid en is één 
van de oudste natuurlijke geneesmiddelen. Al sinds de 
klassieke oudheid wordt het voor de behandeling van 
klachten van het bewegingsapparaat gebruikt. Eigenlijk is 
veen een echt allround-talent: het kan niet alleen talrijke 
klachten verzachten, het is ook uitstekend geschikt voor de 
verzorging van lichaam en ziel. 

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
Theorie 

 
- De helende kracht bestaat al meer dan 10.000 jaar 
- Ontstaan van moor 
- Hoe de wijsheid van het moor is onstaan 
- De helende kracht van moor; zowel chemisch als thermo 

fysisch 
- Toepassingen 
- Producten 

 
Praktijk met de Moorstempels 

 
- Rugmassage 
- Handen + voeten massage 
- Gelaat 

 
Voordelen van Moorstempelmassage: 

 
- Toepasbaar bij voor kruiden allergische personen 
- Lang aanhoudende en diepwerkende warmte 
- Vochtig-warme warmte door de omwikkeling met een 

stoffen doek 
- Zacht peelingeffect op de huid 
- Ook toepasbaar als aromabehandeling 
- Moorstempels zijn zeer flexibel en vormbaar en passen 

zich dus uitstekend aan de lichaamscontouren aan 
- Moorstempels zijn voor een zeer lange periode te 

gebruiken 
 

Een moorstempelmassage is een geweldig ontspannende 
en diepwerkende behandeling en maakt verkrampingen los 
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Schoonheidsspecialiste 
 

Zonnevlecht Academie biedt de toekomstgerichte 
schoonheidsspecialiste een intensieve schoonheids- 
opleiding aan. In 18 lesdagen zullen wij u opleiden tot    
een vakbekwame en toekomstgerichte schoonheids- 
specialiste. 

Een goede balans tussen theorie en praktijk 
 

Een goede balans tussen theorie en praktijk en zeer 
gemotiveerde docenten zorgen ervoor dat u in een versneld 
tempo het beroep van schoonheidsspecialiste beheerst. 
Docenten die bij ons doceren zijn allen zelf werkzaam in 
de praktijk en beheersen tevens de specialisaties van de 
allround schoonheidsspecialiste. Binnen het kader van 
het landelijke beroepscompetentieprofiel is een gedegen 
opleiding ontwikkeld om u op te leiden tot een vakbekwame 
en  succevolle schoonheidsspecialiste. 

 
Schoonheidsspecialiste, vakdeskundige op het 
gebied van schoonheidsverzorging! 

 
Schoonheidsspecialiste is een veelzijdig en zeer afwisselend 
beroep. Als schoonheidsspecialiste voer je een verzorgende, 
ontspannende en cosmetische handeling uit op het gelaat 
en lichaam, zoals lichaams- en gelaatverzorging, manicure, 
pedicure, ontharing en make-up. 

 
Schoonheidsspecialiste in 18 
dagen met compleet verzorgde 
lessen incl. gebruik van 
producten en apparatuur! 

 
Ze verzorgt niet alleen de huid, maar geeft ook advies, 
verkoopt (cosmetische) producten en geeft de klanten een 
persoonlijke, deskundige en hygiënische behandeling. 
Zowel vrouwen als mannen besteden steeds meer aandacht 
aan hun uiterlijk, daarvoor gaan ze graag naar een 
vakdeskundige op het gebied van schoonheidsverzorging. 

46 Men hecht veel waarde aan een verzorgd uiterlijk. 

Werken als schoonheidsspecialiste 
 

Als schoonheidsspecialiste werk je zelfstandig. Hierbij 
kun je kiezen voor een praktijk aan huis, mobiele 
schoonheidsspecialiste of andere mogelijke werkomgevingen 
van schoonheidsspecialisten, zoals: in dienst bij een 
schoonheidssalon, beautyfarm, sauna, drogisterij of 
parfumerie. Daarnaast behoren promotie- en salesactiviteiten 
als schoonheidsspecialiste voor grote merken ook tot de 
mogelijkheden. 

 
Kwaliteit en nazorg, na het behalen van uw 
diploma blijven wij u begeleiden! 

 
Zonnevlecht Academie heeft veel ervaring binnen 
het vakgebied en wil u graag op weg helpen om uw 
beroepsvaardigheden succesvol in de praktijk te brengen. 

 
Indien gewenst zullen wij u, na het behalen van uw diploma, 
persoonlijke hulp aanbieden. U bent dus gegarandeerd van 
nazorg bij Zonnevlecht Academie! 

 
De opleiding is ontwikkeld vanuit de eisen van de branche 
kwalificatiestructuur (BKS) schoonheidsverzorging. Daarmee 
voldoet de opleiding aan de branche-eisen die zijn gesteld 
vanuit hoofdbedrijf ambachten. 

 
Branchediploma 

 
Na het behalen van de theorie- en praktijkexamen middels 
een landelijk erkend exameninstituut, ontvangt u het erkende 
branchediploma schoonheidsspecialiste (niveau 3).  Na 
het behalen van uw diploma kunt u zich aansluiten bij de 
branchevereniging uiterlijke verzorging ANBOS. 
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Slagingskans 

 
Zonnevlecht Academie houdt zich aan de eisen van de 
branche kwaliteitsstructuur schoonheidsverzorging opgesteld 
vanuit hoofdbedrijf Ambachten en brancheorganisatie 
ANBOS. Onze docenten zijn ervaren vakspecialisten 
en toetsen met regelmaat de kennis en vaardigheden 
van de studenten tijdens de opleiding. Middels de 
beschikbare oefenexamens vindt er tevens een optimale 
examenvoorbereiding plaats. Dus u heeft een zeer hoge 
slagingskans! 

Aansluiting bij 
branchevereniging ANBOS 

 
 
 
 
 
 
 
Uw toekomst na de schoonheidsopleiding 

 
Na deze opleiding beheerst u de basis 
beroepsbehandelingen. U bent in staat een verzorgende, 
ontspannende en cosmetische handeling uit te voeren op 
het gelaat en lichaam. U verzorgt de huid, geeft advies, 
verkoopt (cosmetische) producten en geeft de klanten een 
persoonlijke, deskundige en hygiënische behandeling. Tevens 
kunt u ervoor kiezen om zelfstandig een praktijk te starten. 

Na behalen branchediploma 
 

Zonnevlecht Academie biedt u verschillende mogelijkheden 
aan om, na het behalen van uw branchediploma 
schoonheidsspecialiste, uw vaardigheden en kennis uit te 
breiden. 

Intensieve begeleiding, 
tijdens en na de opleiding 

Wij bieden u de volgende opleidingen aan wat een logisch 
vervolg of aanvulling zou kunnen zijn: 

 
- Elektrisch ontharen 
- Verwijderen van huidoneffenheden 
- Microdermabrasie 
- Voedingsleer 
- etc. 
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Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Examen 
 
Toelatingseisen 
Lesmateriaal: 

Schoonheidsspecialiste 
18 lesdagen 
Kwaliteitscentrum Uiterlijke 
Verzorging 
Voldoende motivatie 
- Inclusief syllabi 
- Inclusief gratis gebruik van alle 

producten tijdens de praktijklessen 
- Inclusief code 

schoonheidsspecialiste 
- Inclusief instructie dvd massages 

Verplichte literatuur Beauty Level Basics 2: 
Kennis van het lichaam 

Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Opleiding Elektrisch Ontharen 

 
Elektrisch ontharen is een manier van epileren met een optimale haarreductie op de lange 
termijn. Er wordt bij elektrisch ontharen gebruik gemaakt van een naaldje, dat stroom geleidt 
naar het haarzakje, met als doel de follikel te vernietigen. Hierdoor kunnen geen voedingsstoffen 
meer via het bloed het haar in het haarzakje bereiken en stopt de groei. 

 
 

Bij elektrisch ontharen worden de haren één voor één 
behandeld. Elektrisch epileren kan met twee verschillende 
methoden worden toegepast, de Diathermie en de Blend 
Methode. Bij Diathermie wordt gebruik gemaakt van 
wisselstroom. Door thermolyse ontstaat warmte aan 
het eind van de naald. Daardoor raakt het haarzakje 
beschadigd en wordt de voedingsbodem gecoaguleerd. De 
Blendmethode werkt met een combinatie van gelijkstroom 
en wisselstroom, thermolyse en elektrolyse. Bij de 
Blendmethode ontstaat er zowel warmte door wisselstroom 
als loogvorming door gelijkstroom. Hierbij wordt de gehele 
follikel vernietigd, en wordt nagroei van de haar voorkomen. 
Beide behandelingen zijn niet gevoelloos. Goede 
voorlichting, risicobespreking, voor- en nazorg is dan ook 
van groot belang. 

 
Leerdoel: 

 
- Tijdens deze opleiding wordt u klaargestoomd voor het 

landelijke examen van het KWC-UV in Woerden. 
- U beheerst de theorie t.b.v. het Elektrisch Ontharen 
- U beheerst de Blend Methode 
- U beheerst de Diathermie Methode 

 
Verder neemt u zelf een geschikt model mee met haargroei 
op het gezicht. Voor meer informatie kijkt u op de website of 
neemt u contact met ons. 
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Details: 
Opleiding 
Lesdagen 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Elektrisch Ontharen 
6 dagen 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 



Apilus Masterclass op HBO niveau 
 
Vandaag de dag is elektrisch ontharen de enige methode die 100% garantie kan bieden voor het 
verwijderen van alle haren, ongeacht de huidskleur. Door u te specialiseren op dit gebied, zult u 
aan de toenemende vraag naar ontharen kunnen voldoen. 

 
 
 

Als u deze uitgebreide cursus heeft afgerond, zult u de 
meest geavanceerde technieken wereldwijd beheersen, 
namelijk de technieken op de Apilus apparatuur. Na deze 
cursus bent u een echte professional op het gebied van 
elektrisch ontharen. Het gehele programma is zorgvuldig 
ontworpen door ervaren en deskundige instructeurs. 
Onze instructeur zal constant een overzicht houden om u 
adviezen te geven en eventueel te corrigeren, waardoor 
u bent verzekerd van een cursus op het hoogste niveau. 
Deze cursus zal ervoor zorgen dat u vertrouwen en 
zelfverzekerdheid uitstraalt tijdens uw werk. 

 
Deze cursus is op HBO niveau, geschikt voor 
huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. 

 
De cursus bestaat uit: 
- 1 praktijkdag 
- Een deel E-learning 

(thuis studie van ongeveer 66 uur). 
 

Accreditatiepunten: zie website 
- De hoofdstukken kunt u in 

gewenste volgorde doornemen 
- De vragen zijn een goede indicatie 

van uw kennis wat betreft elektrisch 
ontharen, u wordt hier niet op 
afgerekend 

- U heeft alle hoofdstukken 
behandeld voordat het 
praktijkgedeelte van start gaat 

- U kunt al uw vragen stellen in de 
praktijkles, of via de mail 
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Details: 
Opleiding 
Lesdagen 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Apilus Masterclass 
1 praktijkdag en 66 uur E-learning 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Opleiding Microdermabrasie 
 

Normaal gesproken vernieuwt onze huid zich iedere 30 dagen. Maar naar mate we ouder worden 
vertraagt dit proces en worden er bovendien minder snel nieuwe huidcellen aangemaakt. Door 
bijvoorbeeld de huidveroudering kan er een doffe tint en fijne lijntjes ontstaan. 

 
 
 
 

De microdermabrasie behandeling zorgt voor een 
verbetering van de huidstructuur en huidconditie. 
Om de afvoer van de dode huidcellen te versnellen en 
tevens de aanmaak van nieuwe huidcellen te stimuleren 
wordt er gebruik gemaakt voor de volgende indicaties: 
- Futloze, droge en ruwe huid 
- Pigmentvlekken (niet hormonaal) 
- Zonbeschadigde huid 
- Actieve acne huid, vette huid 
- Acne littekens 
- Fijne lijntjes, verslapte huid en ondiepe rimpels 
- Verstopte, vergrote poriën 
- Littekens 
- Rokershuid 

 
De werking 

 
Voordat de microkristallen op de huid worden gebracht, 
wordt de huid eerst gestimuleerd met een vacuüm 
behandeling, hiermee stimuleert u de bloedsomloop, en 
hoe beter de doorbloeding hoe meer voeding en zuurstof er 
naar de cellen gaat… 
Daarna wordt de huid wordt door middel van 100% zuivere 
microkristallen afgeschaafd. De microkristallen worden met 
een bepaalde kracht op de huid geblazen en vervolgens 
weer afgezogen. De krachtige Vitapeel kan worden 
ingesteld op verschillende standen en aangepast worden 
aan het huidtype en verschillende indicatie. De huid wordt 
gladder, er ontstaan minder verstoppingen, de huid raakt 

beter doorbloed en er wordt in beperkte mate collageen, 
ofwel het steunweefsel van de huid, aangemaakt. De huid 
wordt daardoor weer in een goede conditie gebracht. 
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Details: 
Opleiding 
Lesdagen 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Microdermabrasie 
1 lesdag 
Syllabus, apparatuur aanwezig 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Opleiding Thermocoagulatie 
 

U leert op deze opleiding dag het professionele aanpakken van couperose en huidoneffenheden. 
Thermocoagulatie is een oplossing voor veel huidproblemen. Deze techniek biedt u een 
nagenoeg pijnloze behandeling met verbluffende resultaten. 

 
 
 

U kunt eenvoudig en veilig huidoneffenheden verwijderen 
door middel van de Diathermie methode. Hoogfrequente 
wisselstroom veroorzaakt warmte in het lichaam die zich 
aan de punt van een naaldje samenbalt. Hierdoor worden 
bepaalde oneffenheden in of op de huid verhit waardoor 
deze verdwijnen. 

 
Leerdoel: 
- Verwijderen van fibromen 
- Verwijderen van couperose 
- Verwijderen van spinnaevi 
- Verwijderen van pigmentvlekken 
- Verwijderen van bindweefselbultjes. 

 
U neemt voor deze cursusdag een geschikt model mee met 
verschillende huidoneffenheden. 
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Details: 
Opleiding 
Lesdagen 
Lesmateriaal: 
 
 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Thermocoagulatie 
1 lesdag 
syllabus en een Elektrisch onthaar 
apparaat of een thermocoagulatie 
apparaat 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Opleiding Detox Coach 

 
Detoxen, een fenomeen van deze tijd of bittere noodzaak? Steeds meer mensen krijgen te maken 
met toxificatie door onder meer belastende voeding, straling en stress waar zij dagelijks aan 
worden blootgesteld. Dit maakt dat het reinigen van het lichaam van deze toxines in feite steeds 
meer een bittere noodzaak vormt. Men wil zich graag weer vitaal en fit voelen en met een heldere 
geest de wereld inkijken. 

Professionele begeleiding naar een zuivere 
geest en gezond lichaam 

 
Gelukkig vinden steeds meer mensen de weg naar 
professionele coaches die hen begeleiding bieden bij het 
in werking stellen van het ontgiftingsproces op een veilige 
en verantwoorde wijze. Ontgiften ofwel detoxen omvat 
een groot aantal verschillende werkzame methodes om 
het lichaam vrij te maken van toxines. Met inachtneming 
dat niet iedere methode even geschikt is voor iedere 
persoon, is het van groot belang dat men het detoxen op 
verantwoorde wijze toepast en hiervoor de noodzakelijke 
maatregelen treft. 

 
Inspireer uw cliënt de juiste voedingskeuzes 
te maken en een gezonde levenswijze na te 
streven 

 
Op eigen houtje detoxen is zeker niet aan te raden. Mensen 
zijn zich hiervan steeds meer bewust of komen daar zeker 
achter tijdens het volgen van een zelf samengesteld 
detoxprogramma. Met name de gevolgen en wat er kan 
gebeuren tijdens zo’n detox periode wordt door de client 
onderschat. Vandaar dat de vraag naar professionele detox 
coaches stijgt. Voor u als therapeut, voedingsdeskundige, 
diëtiste of geïnteresseerde dé kans om uw kennis uit te 
breiden en de 6-daagse module Detox Coach te volgen bij 
Zonnevlecht Academie. 
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Zonnevlecht Academie biedt u een 6-daagse studie aan 
om als professioneel detox-coach praktijk te voeren. U leert 
om cliënten te begeleiden bij het detoxen, verschillende 
detoxprogramma’s toe te passen. Ook leert u hoe 
natuurlijke therapievormen/methoden kunnen worden 
ingezet om meer te kunnen bieden op het gebied van 
ondersteuning. 

 

Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Detox Coach 
6 lesdagen 
Syllabus, apparatuur aanwezig 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Familieopstellingen 
 

De methode van (familie-)opstellingen (systemisch werk) is ontwikkeld door Bert Hellinger, en 
geeft een diepgaand inzicht in jezelf en in verbindingen binnen het familiesysteem. Het laat zien 
hoe menselijke relaties gestuurd worden door de kracht van de liefde. 

 
 
 
 

Uit deze onzichtbare familiebanden kunnen emotionele 
verstrikkingen zichtbaar worden. Dit inzicht maakt de weg 
vrij om intermenselijke relaties in een nieuw perspectief te 
brengen. 

 
Sommige mensen lijken altijd dezelfde problemen in 
relaties tegen te komen of hebben moeite met het in stand 
houden van een relatie. Niet zelden blijken er verstrikkingen 
en loyaliteiten in de familie aanwezig te zijn, wat in de 
opstellingen dynamiek zichtbaar wordt. 

 
Vaak werken familieverstrikkingen door naar de 
werkomgeving; familiethema’s kunnen zichtbaar worden in 
de persoonlijke werkomgeving. 

 
Wat biedt de opleiding voor hulpverleners? 

 
Als eerste is inzicht in deze methode van belang om je 
eigen verstrikking te onderzoeken met je cliënten en deze 
te benoemen om daarmee je werk beter te kunnen doen en 
verstrikkingen met cliënten tegen te gaan. 

 
Welke onderwerpen komen aan bod? 

 
In deze drie intensieve dagen komen de volgende 
onderwerpen aan bod rondom drie systemische thema’s: 
De wetten; Het werken; De houding 

 
De wetten: We gaan ervaren wat de wetten zijn en hoe we 
de dynamieken kunnen lezen in opstellingen. 

 
Het werken: Door het houden van interviews met elkaar 
ervaren we het verschil tussen systemische vragen en coach 
vragen. En vooral de gevolgen in een gesprek verkennen. 

De houding: Wat is een fenomenologische houding? 
Hoe kom ik in het veld van niet weten? Wat is ‘overdracht- 
tegenoverdracht’ en hoe voorkom ik dit? 
 
Voor wie is dit een interessante opleiding? 
 
Systemisch werk geeft een hele andere kijk op werken met 
mensen. Deze opleiding is geschikt voor mensen die andere 
mensen willen helpen (therapeuten) en/of voor mensen 
die op persoonlijk vlak dicht met andere mensen werken 
en daarmee in gesprek kunnen raken met een persoonlijk 
karakter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 

Details: 
Opleiding: 
Lesdagen: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Familieopstellingen 
3 lesdagen 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 

C
oa

ch
in

g 



 
46 

B
us

in
es

so
pl

ei
di

ng
en

 
NLP Practitioner Training 

 
Zonnevlecht Academie verzorgt nu ook de opleiding NLP Practitioner Training in Spanje. 
Neurologische Linguistische Psychologie (NLP) is een methodiek voor training, coaching en 
communicatieverbetering. Ervaar ook dat met het stellen van een aantal vragen de problematiek 
duidelijker wordt voor zowel therapeut als klant. 

 
 

Doelgerichte en effectieve communicatie 
 

De NLP Practitioner Training levert u verschillende inzichten 
en mogelijkheden op: 

 
U krijgt meer inzicht in uzelf en de manier waarop u 
communiceert. U weet hoe u kunt veranderen als u dat 
wilt. U staat positiever in het leven en weet uw doelen 
makkelijker te realiseren. U leert beter en effectiever 
communiceren met uzelf en met anderen. U kunt 
belemmerde overtuigingen loslaten en u sterker voelen. 

 
Hoe belangrijk is taal, woordkeuze, houding en intonatie 
en hoe kan ik daar als therapeut gebruik van maken. De 
behandeling zal beter aansluiten en resultaten zullen sneller 
merkbaar worden voor de persoon die behandeld wordt. 

 
Tijdens de opleiding komen alle NLP onderwerpen 
uitgebreid aan bod. De inzichten en technieken kunt u 
zowel privé als op het werk toepassen. U kunt uw leven 
bewuster vorm geven en uw doelen makkelijker bereiken. 

 
De opleiding is bedoeld voor therapeuten en 
geïnteresseerden met belangstelling voor communicatie. 

Certificering 
 

De opleiding geeft recht op het NLP Practitioner certificaat 
van de American Board of NLP (ABNLP) en International 
Humanistic Neurological Psychology (IHNLP). Dit certificaat 
is wereldwijd geldig. 

 
Grondleggers van NLP zijn Bandler, Grinder, Baetson, Satir, 
Erickson, Dilts. Zij hebben allemaal les gegeven aan een 
aantal grote namen als Tad James, John Overdurf, en Julie 
Silverthorn. 
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Details: 
Opleiding: 
Tijd: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

NLP Practitioner Training 
8.00 uur tot 14.00 uur 
Inclusief syllabus 
Spanje en Cadzand 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Zonnevlecht Academie verzorgt de opleiding NLP 
Practitioner Training ook in Spanje en Cadzand. 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Brain Based Training & Teaching 
 
Voor de mensen die de 7-daagse NLP Practitioner Training hebben gevolgd is er een 
vervolgopleiding. Om te voldoen aan de vraag van een vervolg is er een opleiding samengesteld 
voor mensen met kennis van NLP. Deze kennis willen we uit breiden met technieken en 
vraagstellingen, zodat de deelnemer na de opleiding als NLP coach aan de slag kan. 

 
 

De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
 

- Het waarnemen van patronen 
- Vragend blijven 
- Achterhalen van strategieën 
- Installeren van strategieën 
- Conversationeel coachen 
- Taalpatronen 

 

De opleiding is praktisch van aard waarbij theorie en praktijk 
elkaar afwisselen. 

 
Deze opleiding duurt 7 dagen en er zullen enkele avonden 
zijn waarbij we verdiepingen aanbieden. Deze verdiepingen 
zijn optioneel. 

 
Aangezien wij het meest moderne materiaal willen 
aanbieden maken we gebruik van technieken waarbij 
de werking bewezen is door de theorieën van kwantum 
mechanica en Brain Based Training and Teaching. 
De deelnemer wordt uitgerust met de laatste nieuwe 
technieken. Dit betekend dat het uitbreiden van de 
mogelijkheden ingezet kan worden in de praktijk. En dit 
is ook van belang voor zowel de zakelijke als de privé 
omstandigheden van de deelnemer. 

 
Zonnevlecht Academie verzorgt de opleiding NLP 
Brain Bases Training & Teaching ook in Spanje en 
Cadzand. 
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Details: 
Opleiding: 
Tijd: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Brain Based Training & Teaching 
8.00 uur tot 14.00 uur 
Inclusief syllabus 
Spanje en Cadzand 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Opleiding Het Sabotage Spel 
 

Meer dan twintig jaar, aanmoedigen en stimuleren van individuen, teams en bedrijven om hun 
ware zelf te ontdekken. Life Coach en gedragsveranderingsconsultant Matt Hudson nodigt       
u uit om de principes van het authentieke leven toe te passen, die de sleutel zijn tot het 
overwinnen van zelfsabotage, een laag zelfvertrouwen, door verbeteren van het zelfvertrouwen 
en zelfbeheersing. 

 

Matt Hudson, auteur van de bestseller ‘De Saboteur  
in jou’, blijft zich innoveren op het gebied van non- 
verbale communicatie. Hartstochtelijk op zoek naar de 
eenvoudigste manieren om de meest complexe problemen 
te overwinnen. Zijn unieke benadering heeft veel lof 
gekregen vanuit de gezondheidszorg, het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Nu is het aan u. 

 
Reken af met jouw interne remmende 
factoren 

 
Door zelfsabotage te stoppen doorbreekt u een innerlijke 
barrière die een succesvolle loopbaan in de weg staat. In 
plaats van het bouwen aan kracht en zelfvertrouwen geven 
velen de voorkeur aan het vermijden van eventueel falen en 
de bijkomende pijn. 

 
Wilt u gewoon uzelf zijn, om totale flexibiliteit en veerkracht 
te hebben, ongeacht wat het leven u brengt? Matt opent 
zijn hart en gedachten om u te helpen om te worden zoals u 
bent wie u bent. 

 
Elimeneren van zelfsabotage 

 
In deze opleiding gaat u: 
- Het proces ontdekken van het overwinnen van 

zelfsabotage 
- Trots zijn op uw successen en mislukkingen 
- De kunst oefenen van zelfontdekking 
- Voortdurend ontwikkelen van uw eigen geluk 

- Productiever, effectiever en efficiënter worden 
- De kracht gebruiken van slechte gewoonten om uw 

potentieel te maximaliseren 
- Moeiteloos de grootste obstakels trotseren in uw leven 
- Vertrouwen hebben om te vragen wat u wilt 
- Slechte relaties transformeren in meer betekenisvolle 

relaties 
- Afleren en opnieuw leren wat het betekent om uzelf 

te zijn 
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Opleiding: 
Lesmateriaal: 
Locatie: 
Informatie en 
Accreditatie: 

Het Sabotage Spel 
Inclusief syllabus 
Apeldoorn, Budel, Abcoude en België 

Zie www.zonnevlechtacademie.nl 

   Details:  

Zonnevlecht Academie verzorgt de opleiding 
Het Sabotage Spel ook in Spanje. Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 

Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
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Brain Based Training & Teaching 
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Meer info: www.zonnevlechtacademie.nl 
Telefoon: +31 (0)85 - 485 16 85 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 



41 15 55 
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Opleidingslocaties 
 
 
 

Opleidingslocaties 
 

  
Hoofdlocatie 
Zonnevlecht Academie 
Lange Amerikaweg 55 D 
7332 BP Apeldoorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘t Hoogt 
Kerkplein 32 
1391 GK Abcoude 

Zonnevlecht Budel 
Randweg-Zuid 25 
6021 PT Budel 

 
 

Plexo Solar 
Costa Blanca, regio Alicante 
ES-03688 Hóndon de las Nieves 
Spain 

 
 

Vraag naar de mogelijkheid om te betalen via KMO-portefeuille in België. 

Zonnevlecht Academie is erkend opleider CRKBO. 
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Alle informatie in deze brochure zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. 
Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Zonnevlecht Academie BV 
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Zonnevlecht Academie 
Lange Amerikaweg 55 D 
7332 BP Apeldoorn 

 
E-mail: info@zonnevlechtacademie.nl 
Internet: www.zonnevlechtacademie.nl 

 
Tel: +31 (0)85 - 485 16 85 
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