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Bij- en nascholingen extra informatie: stapelen van kennis

Extra 
Bij- en nascholingen 
en Intervisie

Testimonials

André Kluitenberg – Natuurkundige en 
Iriscopist: Regelmatig krijgen wij te horen dat 
wij de kwaliteit van leven van de cliënt sterk 
verbeterd hebben met de middelen van Vita 
Producten B.V.

Annette Prinsen – Energetisch Therapeut: 
De middelen werken op een dieper niveau dan 
behandelingen doorgaans doen, hierdoor is 
het mogelijk om mensen te helpen herstellen 
van klachten, ook als ze daar al langer last 
van hebben.

Volledige tekst van de testimonials: 
www.vitaopleidingen.nl/testimonials

 Voor het komende collegeseizoen heeft Vita Opleidingen B.V. een aan-
tal interessante extra bij- en nascholingen op het programma staan. De 
onderwerpen die wij hebben geselecteerd zijn actueel en kunnen voor 
therapeuten een waardevolle aanvulling op hun kennis bieden.

Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom
Is dat mogelijk -  Een gebroken hart door boosheid, verdriet of angst? De sympto-
men lijken op een hartaanval en ontstaan plotseling na een stressvolle gebeurte-
nis. Het gebroken hart syndroom is een vorm van hartspierziekte of cardiomyopa-
thie, die kan optreden bij heftige emoties. Tijdens dit college wordt toegelicht 
hoe dit in zijn werk gaat en wat men er aan kan doen.

Deze dag wordt ingegaan op de verschillende hartafwijkingen. Bijvoorbeeld 
Cardiovasculaire problemen en aangeboren hartafwijkingen. Wat is het verschil 
tussen angina pectoris en een hartinfarct en hoe is dat te herkennen? Ook wordt 
aandacht besteed aan hart-gerelateerde problemen zoals vaatziekten, hart-
klepaandoeningen, de ziekte van Reynaud en Myocarditis. 

Multiple Sclerose en Myastenia gravis
Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Hoe 
komt het dat iemand deze ziekte krijgt en waarom is het beloop bij de ene per-
soon zeer geleidelijk en komt de andere patiënt in vrij korte tijd in een rolstoel.
Is er iets te doen aan deze ziekte.
De ziekte Myasthenia Gravis is een aandoening die leidt tot het niet of onvol-
doende functioneren van de spieren. Ook het beloop van deze ziekte kan gelei-
delijk optreden. Vooral veel gebruikte spieren hebben te lijden door deze ziekte, 
waarvan het oog vaak al in een vroeg stadium  problemen geeft.

Huid- en huidziekten 
De huid is ons grootste orgaan. Het is daarom belangrijk om er regelmatig aan-
dacht aan te besteden en het goed te onderhouden. Veel voorkomende proble-
men zoals gordelroos, psoriasis en wratten zijn bij iedereen bekend. Maar hoe 
maken we het onderscheid tussen een onschuldige huidafwijking zoals eczeem 
en moedervlekken en ernstige aandoeningen zoals  melanomen en sclerodermie.  
Deze en heel veel andere huidproblemen worden tijdens dit college behandeld.

Verschil tussen reuma en fibromyalgie 
De oorzaken van reuma zijn (nog) niet bekend, en het is in de meeste gevallen 
niet te genezen. Reuma is niet alleen een ziekte van oudere mensen, ook kin-
deren kunnen het krijgen.  Er zijn verschillende soorten reuma die deels andere 
symptomen hebben. Dit college behandelt de symptomen, de problemen waar 
patiënten tegenaan lopen en mogelijke behandeling.
Fibromyalgie betekent letterlijk “pijn in bindweefsel en spieren”. Fibromyalgie 
veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid. Het is niet duidelijk waardoor fibro- 
myalgie wordt veroorzaakt. Het is wel duidelijk dat het meestal chronisch is.  
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Depressieve stoornissen
Een sombere bui heeft iedereen wel eens. Als een gedeprimeerde stemming de overhand krijgt wordt het tijd om er iets aan te doen. Jaar-
lijks krijgen steeds meer volwassenen en kinderen te maken met een depressieve stoornis (zelf of in hun omgeving). Depressie gaat vaak 
gepaard met lichamelijke aandoening waarbij depressie een van de symptomen is. Maar ook jeugdtrauma’s, pesten, en andere sociale en 
omgevingsfactoren kunnen een depressieve stoornis veroorzaken.
Dit college behandelt  het beloop, de klachten en de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen en medicijnen.

Ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie) 
De Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. De zenuwcellen in de hersenen worden steeds slechter en de 
verbindingen tussen deze zenuwcellen verdwijnen. Voor zover bekend is het een onomkeerbaar proces. Er zijn wel mogelijkheden om het 
proces te vertragen.
Tijdens dit college worden de verschillende fasen van de Ziekte van Alzheimer besproken, wat gebeurt er in de hersenen, welke gedrags-
veranderingen en angsten zijn te verwachten en wat zijn de verschillen met andere soorten dementie.

Productinformatiedagen - Werken met Expediënten
Tijdens deze twee collegedagen wordt geleerd hoe de expediënten van Vita Producten B.V. werken en hoe deze kunnen worden ingezet. 
Van een relatief eenvoudig B.R.E. expediënt zoals Cosanogeen dat een trombose ‘oplost’ tot het herstellen van Chromosomale mutaties op 
het DNA. Dit alles wordt toegelicht aan de hand van een uitgebreide syllabus waar ook nog schriftelijk uitleg wordt gegeven, gegroepeerd 
rond de anatomie van het menselijk lichaam. Twee dagen waar heel veel informatie en uitleg wordt gegeven. Een aanrader voor iedere  
natuurgeneeskundig therapeut.

 

 

Overzicht extra bij- en nascholingen
Informatie: Medisch, Psychosociaal en vakgericht op blz. 47/48/49 

 

 

Vrijdag 5 oktober 2018
Vrijdag 9 november 2018
Vrijdag 14 december 2018
Vrijdag 15 maart 2019
Vrijdag 4 oktober 2019 
Zaterdag 16 november 2019

Woensdag 31 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Vrijdag 5 april 2019
Woensdag 10 april 2019

Woensdag 30 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019
Woensdag 1 april 2020
Woensdag 8 april 2020

Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom   De heer J. Noorlander
Multiple Sclerose en Myastenia gravis   De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij
Huid- en huidziekten    De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij
Verschil tussen reuma en fibromyalgie   De heer dr. H.F. Dankmeijer
Depressieve stoornissen    De heer J. Noorlander
Ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie)  De heer dr. J. Schulpen

 
Werken met Expediënten 1/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 2/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 1/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 2/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 1/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 2/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 1/2    De heer J. Noorlander
Werken met Expediënten 2/2    De heer J. Noorlander

Datum                                 Onderwerp                                                          Docent                                                                                                                 
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Intervisie 

De intervisiedagen van Vita Opleidingen B.V. worden altijd goed bezocht. De colleges verlopen volgens een van tevoren bepaald stramien. On-
der leiding van een ervaren gespreksleider worden de onderwerpen eerst uitgelegd en toegelicht en worden daarna in groepsverband ideeën 
en ervaringen uitgewisseld. Op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar leren. 

Diabetes 1 en 2
Diabetes is onder te verdelen in Diabetes type 1 en type 2. Type 1 ontstaat vaak op jongere leeftijd en ontwikkelt zich snel. Type 2 ontstaat 
meestal op latere leeftijd en ontwikkelt zich langzaam.  Mensen met diabetes hebben een hoger risico op andere lichamelijke problemen: 
hart- en vaatziekten, blindheid, nierproblemen en heel soms amputaties. Tijdens deze Intervisiedag komen de problemen en mogelijke behan-
delingen aan de orde net als het voorkomen van hypoglycemie en hyperglycemie.

ALS - Amyotrofische Laterale Sclerose 
Wij horen steeds vaker dat iemand de diagnose krijgt: ALS. Het klinkt als een doodvonnis. Regulier is geen behandeling mogelijk en patiënten 
hebben een levensverwachting van 3 tot 5 jaar, met een steeds mindere kwaliteit van leven. Onderzoeksbudgetten van de farmaceutische 
industrie en de overheid zijn veel te laag omdat ‘slechts’ 500 personen per jaar in Nederland deze ziekte krijgen. Oorzaak van ALS is onbekend, 
waardoor het niet is te voorkomen.  Er is wel een medicijn,  riluzol, waardoor het ziektebeloop iets wordt afgeremd. Tijdens deze Intervisie 
worden de voor- en nadelen van een dergelijk middel besproken en passeren andere mogelijke alternatieve behandelingen de revue.

Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van buitenaf. Allergene en niet- allergene prikkels 
Allergie – een brede term voor heel veel verschillende allergene en niet allergene prikkels. De meeste allergenen bestaan uit eiwitten die 
gewoon in de natuur voorkomen.  Wat is het verschil tussen allergene en niet-allergene prikkels?  Waarom heeft de een last van allergie en 
de ander niet? Erfelijkheid speelt een rol, maar ook hygiëne en leefstijl kunnen van invloed zijn. In veel gevallen is allergie gewoon erg lastig, 
maar dat is lang niet altijd zo. Er zijn patiënten die astma ontwikkelen of bijvoorbeeld door een voedselallergie veel problemen tegenkomen. 
Tijdens deze Intervisiedag wordt besproken hoe verergering van een allergie kan worden tegengegaan. 

Sjögren Syndroom 
Het Sjögren Syndroom is een auto-immuunziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken zijn, waardoor klachten ontstaan 
zoals droge ogen en een droge mond. Soms wordt er ook geklaagd over pijn in de mond en moeite met het doorslikken van voedsel. Ook 
kunnen vermoeidheid en gewrichtsklachten ontstaan. Sjögren is niet met reguliere medicijnen te genezen, maar de symptomen kunnen wel 
in de hand worden gehouden. Na een uitgebreide toelichting op het Sjögren Syndroom, zal tijdens deze Intervisiedag gesproken worden over 
het verschil tussen de primaire en secundaire ziekte van Sjögren en hoe  een therapeut hiermee omgaat.

Lupus Erythematodus Disseminatus (LED)
LED is een auto-immuun bindweefselziekte die zich onder andere uit in huidaandoeningen zoals jeuk, branderigheid en pijn. Deze aandoening 
valt onder de groep systeemziekten. Systeemziekten tasten veelal verschillende organen aan en kunnen ontstekingen in het hele lichaam 
veroorzaken. Een afwijking en één of meer genen maakt iemand vatbaar voor deze ziekte – dit wil niet zeggen dat de ziekte zich dan ontwik-
kelt. LED komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en dan vaker bij vrouwen met voorouders uit Afrika of Latijns-Amerika. Waarom?
Nadat de gespreksleider heeft uitgelegd wat Lupus Erythematodus Disseminatus nu precies betekent voor een patiënt, wordt tijdens deze 
Intervisiedag besproken hoe LED alternatief kan worden behandeld.

 

 
 

 

Woensdag 17 oktober 2018
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 16 oktober 2019

Woensdag 18 maart 2020
Woensdag 7 oktober 2020

Diabetes 1 en 2               De heer J. Noorlander/ De heer dr. H.F. Dankmeijer
ALS - Amyotrofische Laterale Sclerose             De heer J. Noorlander
Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van    De heer J. Noorlander
buitenaf. Allergene en niet- allergene prikkels 
Sjögren syndroom               De heer J. Noorlander
Lupus erythematodus disseminatus (LED)              De heer J. Noorlander

Datum                                 Onderwerp                                                    Docent                                                                                                                     

Overzicht Intervisiedagen
Informatie: Medisch, Psychosociaal, vakgericht en intervisie op blz. 47/48/49

  Voor alle Bij- en nascholingsdagen geldt:
Collegetijden:     10.00 – 17.00 uur
Locatie:       Vita Opleidingen B.V., Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde
Prijs:       € 115,00/dag inclusief lesmateriaal 
                                  € 50,00/dag Intervisiedagen inclusief lesmateriaal 
Haal- en brengservice: Amersfoort CS – Zeewolde vv € 25,00/dag
Broodjeslunch:     € 9,75/dag vegetarisch/niet vegetarisch
Informatie:     www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing
Lesmateriaal:                 Syllabus en PowerPoint.

Inschrijven:
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
E-mail: info@vitaopleidingen.nl

Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl 
bij- en nascholingen
Onder vermelding van:
   De opleiding/Onderwerp;     De startdatum/dag;
   Gebruik haal-/brengservice;   Gebruik broodjeslunch; 
vegetarisch/niet vegetarisch.
Zie inschrijfformulier op pagina: 49


