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De Life Science Therapie valt binnen de complementaire gezondheidszorg onder de multidisciplinaire beroepen. Dit
houdt in dat verschillende disciplines of vaardigheden zijn gecombineerd om het vak vorm te geven. Het is gestoeld
op de natuurwetenschappen en betreft natuurgeneeskundige behandelingen met een holistische visie en antroposofische insteek. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van technieken uit de Westerse, Indiase en Chinese
geneeskunde die elkaar aanvullen en versterken maar niet geheel onbelangrijk elkaar ook toetsen (second opinion).
Diagnostiek en onderzoek naar oorzaak-gevolg relaties en het opsporen van de bron van klachten, zijn niet te onderschatten onderdelen binnen deze vorm van therapie !

Werkwijze

De Life Science Therapeut maakt gebruik van verschillende technieken uit de Westerse, Indiase en Chinese geneeskunde. Denk hierbij aan onder andere Psychologie, Gezondheids-psychologie, Chakra psychologie, Levend- (en droog)
Bloed Analyse, Iriscopie, Kinesiologie, Ideomotoriek, Biochemische bepalingen, Voedingspatronen en levensstijl. Tevens vindt er een uitgebreide anamnese plaats inclusief verloop van ziekteproces-levensloop. Op deze manier
wordt het mogelijk de probleemstelling niet als absoluut gegeven te nemen maar in een specifiek kader te plaatsen.
De methodieken worden in deze eclectisch toegepast waarna ze middels de Kruisdiagnostiek synergetisch toegepast
gaan worden. Nu worden alle mogelijke oorzaken van invloed op de psychische en/of fysieke gezondheid onder de
loep genomen en komt men tot de absolute oorzaak (bron) van de problematiek waarmee verder gewerkt wordt. Een
behandeltraject wordt opgesteld middels een ideomotorische test die de therapie bepaalt. De therapie die ingezet
gaat worden is natuurgeneeskundig van aard en/of het betreft psychosociale-, medisch (fysieke) behandelingen en Life
Style Coaching.

beroepsopleiding
De opleiding tot Life Science Therapeut is een
beroepsopleiding die voorbereidt op het werken als
zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader.
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DE OPLEIDING TOT

LIFE SCIENCE THERAPEUT
Professionaliteit

Er wordt les gegeven middels hoorcolleges, verplichte literatuur en praktijk- en stagedagen, praktijkoefeningen
en huiswerkopdrachten. Veel aandacht wordt besteed aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering.
De opleiding, die opleidt tot zelfstandig werkend therapeut, is in fasen onderverdeeld, de generieke fase en
de specifieke fase. Het natuurgeneeskundige en diagnostische aspect wordt in deze opleiding gecombineerd.
Tevens maken reguliere inzichten, behandelingen en onderzoek deel uit van deze opleiding. De verschillende
fasen zijn als volgt ingedeeld;
•
•
•
•
•
•

Inleiding
Mens en Omgeving
Mens en Methodiek
Mens en Psyche
Mens en Energie
Mens als therapeut

ec (european credits)

Het volgen van de beroepsopleiding Life Science Therapeut
levert totaal, indien geslaagd voor het examen, 165 EC studiepunten op.

Curriculum

De opleiding begint met de eerste bouwstenen van het vakgebied, de geschiedenis en ontwikkeling van de
geneeskunde. Vervolgens wordt stap voor stap kennis en vaardigheden geïntegreerd en steeds verder naar
een hoger niveau getrokken met een continue ompoling naar de praktijk zodat het tot uiting kan komen in een
zelfstandige werk en denkwijze van de therapeut. Het curriculum van Life Science Therapeut haalt de meerwaarde voor kennisvorming uit de logisch opgebouwde colleges waarbij elk college ingaat op het begrip van de
voorgaande, alsmede dat van de nog komende colleges. Dit zodat het een elkaar ondersteunend geheel wordt
en niet alleen kennis doet toevoegen, maar inzicht vermeerderend (synergisch) werkt op het totale spectrum
van de therapeutische zorgverlening.

eindtermen
Aan het einde van de opleiding bezit de student de kennis en vaardigheid om op grond van natuurgeneeskundige en diagnostische gegevens van de cliënt alsmede breedspectrum therapeutische
kennis, een behandelplan op te stellen en uit te voeren dat mede gefundeerd is op de psychosociale
context van de persoon. Geslaagden ontvangen een diploma van Vita Opleidingen B.V.
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Accreditatie en
Zorgverzekeraar
‘Deze opleiding behoort tot de betere in hun soort en
behaalt het geclaimde hbo-niveau’, aldus
CTB Centraal Toetsingsbureau en adviesbureau.

Accreditatie

De student kan na het volgen van de opleiding op grond van de opgedane kennis een zelfstandige praktijk
opzetten en cliënten tot verbetering van algehele gezondheid en welzijn adviseren. Om een volledige therapeutische status te bereiken, waardoor inschrijving bij de beroepsvereniging en declaratiebevoegdheid mogelijk wordt is een combinatie met de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato noodzakelijk,
eventueel aangevuld met de Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SOH Puur Plato. Een andere mogelijkheid is de opleiding Medische- Psychosociale Basisvakken.
In te zetten voor psychosociale-, medische (fysieke) behandelingen en Life Style Coaching.

Zorgverzekeraar

De Life Science Therapeut is een multidisciplinair beroep gevormd uit meerdere disciplines die dus afzonderlijk (eclectisch) inzetbaar zijn. Daardoor kan men de volgende disciplines bij declaraties aanhouden:
• Psychosociale behandelingen
• Psychotherapie en gestallttherapie
• Orthomoleculaire geneeskunde
• Natuurgeneeskunde
• Mesologie
• Kinesiologie
• Iriscopie
• Integrale therapie
• Holistisch energetische therapie
• Antroposofische consulten
• Reflexzone behandelingen
• Manuele behandelingen

De opleiding is geaccrediteerd door:

KTNO- Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen
BATC, VVET, LVNG, NOAG, NVS, NWP, CAT

Gildenveld 49-53 - 3892 DD Zeewolde
Postbus 114 - 3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
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Fax: 0031 (0) 36 523 44 26
www.vitaopleidingen.nl
info@vitaopleidingen.nl

