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Toetsing Hoger Onderwijs en Permanente
land B.V.)
C.T.B. Centraal Toetsingsbureau en advies Bureau.
K.T.N.O. Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.

CPION Centraal Register
CRKBO.
ANVAG - Algemene Nederlandse Vereniging voor
Ayurvedische Geneeskunde.

• Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
• Registeropleiding Psychosociale Basisvakken
• Registeropleiding Medische-Psychosociale
Basisvakken SHO – 47 EC.
KTNO - Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte
Opleidingen.
LVN - Landelijke Vereniging Natuur
MBOG - Maatschappij ter Bevordering van de
Orthomoleculaire Geneeskunde.

Genezers.
NVKH - Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie:
• Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
Puur Plato – 27 EC.
• Registeropleiding Psychosociale Basisvakken
SHO Puur Plato – 25 EC.
Registeropleiding Medische-Psychosociale Basisvakken
SHO – 47 EC.
NVST - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

Vita Opleidingen B.V.
Mevr. Chr. Hazeleger (directeur)

te Gezondheid.
Geneeswijze.
VIV - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.
VVH - Vereniging Van Haptotherapeuten.
Chinese Geneeswijze.
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Voor wie?
De Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
Puur Plato is zeer aantrekkelijk voor therapeuten die al een diploma Medische Basisvakken
sen. De opleiding is tevens uitermate geschikt
-

In september starten wij met de Registeropleiding
Medische
examen ontvangt u een diploma van Vita
Opleidingen B.V. en een di
colleges wordt u door de volgende
onderwerpen geleid: Algemene

Medische Basisvakken Puur Plato opleiding en
willen volgen zoals Life Science Therapeut van
Vita Opleidingen B.V.
dat de student de kennis en vaardigheden bezit

vlaggen.

Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken
stellen en uit te voeren.
Verantwoording

zorgverzekeraars.
De Registeropleiding Medische Basisvakken SHO

studenten krijgen een huiswerkopdracht om een aantal ziektebeelden uit
de
stof beter in het geheugen. Om de anatomie inzichtelijker te maken zal
worden gewerkt met
. Een ander
voorbeeld van een huiswerkopdracht is het maken van een sociale kaart
van de eigen omgeving en hierover te rapporteren. Tijdens de collegedagen
wordt veel aandacht besteed aan het herkennen van zogenaamde rode
vlaggen. Dit zijn de medische en psychosociale signalen die door
zorgverleners herkend en opgemerkt moeten kunnen worden.
Aan het einde van de opleiding bezit de student:

die onder toezicht staat van het bestuur van

-

4

Kennis van rode vlaggen en hoe te handelen.

rs?
1. Geslaagden ontvangen een diploma van Vita Opleidingen B.V.
de Plato eindtermen.
5. Afgestudeerden en geregistreerde personen worden door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.

horizontale verbanden tussen de verschillende delen moeten zichtbaar zijn. Voorbeeld hiervan is dat elk nieuw onderwerp begint met
de
het geheel zichtbaarder wordt.
Gezien he

-

www.vitaopleidingen.nl
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In dit college komen bovenstaande begrippen aan bod en worden deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is
dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en kunnen verwoorden. Wat betekent die anatomie nou eigenlijk en waarover

wordt de anatomie en fysiologie uitgewerkt zowel van de cellen en weefsels als van het ademhalingsstelsel. Zij hebben namelijk veel met

voorkomen bij de cellen en weefsels en bij het ademhalingsstelsel. Er wordt geleerd om verbindingen te maken. Na deze bespreking
gaat

-

Beide zijn ingenieus werkende stelsels.

Hoe kan men nu hoofdpijn krijgen door een verkeerde houding achter het bureau. Zoals in college 3 werd besproken zijn het urinewegstelvan de spijsvertering en het proces van voedselverwerking in het lichaam komt uitgebreid aan bod.

kunnen worden gelegd.

worden hormonen opgenomen. Het sensorisch stelsel is dus een complex geheel met het grootste orgaan en een orgaan met mini onderdelen zoals het hamer en aambeeld in het oor.

6

onder de loep genomen. De verschillen worden nader toegelicht. In het deel over levensfasen komen verschillende levensfasen (van kinder-

te weten van farmacologie om te voorkomen dat men als therapeut bijwerkingen van medicijnen gaat behandelen.

om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is hoe is dit dan te ondervangen. In dit college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden die
om deelgebieden van de psychologie te benoemen en de verschillende benaderingen te omschrijven. Met de DSM- 5 gaan de studenten
Klachten een onderwerp wat zowel in de reguliere als niet reguliere zorg veel wordt beschreven.

college besproken en in de studieopdracht worden ze ook verwerkt. In dit college krijgen de rode vlaggen nog extra aandacht.

elk

behandelaar verwacht.

www.vitaopleidingen.nl
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1 - Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie:

-

september 20

september 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

1 september 20

september 2

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

oktober 20

-

r 20

Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel.
5 - Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie &

Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel.

2 november 20

december 2

20
7 - Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie &

Farmacologie.

Rode vlaggen.

8 8

De heer dr. J. Schulpen

- 20

20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

ovember 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

decembe

20

De heer d

-202

1 januari 20

januari 202

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

1 maart 2

maart

De heer dr. J. Schulpen

maart 20

maart 202

De heer dr

april 20

april 202

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

geslaa
gd

100

Studiegids |

VITA

Duur:

10 colleges

Dag:

Colleges worden op zater
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en

opleidingen

0

tevre

d

•
•

Anatomie en Fysiologie van de Mens van
studieCloud

•
•
•

de van A.A.F. Jochems/E.W.M.G. Joosten
T

-

.

Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: info@vitaopleidingen.nl
Registeropleiding Medische Basisvakken
SHO Puur Plato.
Onder vermelding van:
•
•
•
•
Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet
vegetarisch
•
•
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Voor wie?
De Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO
Puur Plato is aantrekkelijk voor therapeuten die al
alleen hun Plato toevoeging nog missen. Daarnaast
is deze opleiding geschikt voor therapeuten die de
Medische Basisvakken Puur Plato hebben afgerond
en het Psychosociale deel hier alleen nog aan toe willen voegen. De opleiding is tevens uitermate geschikt

In september kunt u nstromen in de Registeropleiding Psychoso-ten).
Met deze opleiding kunt u in negen colleges Psychosociale Basiskennis

amen ontvangt u een diploma van Vita Opleidingen B.V. en een diploma
aantekening: voldoet aan de Plato eindtermen. In negen colleges wordt u

die eerst een basis willen leggen met deze opleiding
willen volgen zoals Life Science Therapeut van Vita
Opleidingen B.V..

omgeving.
teneinde elke vorm van therapie een psychosostudent aan het einde van de opleiding de kennis en

Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet
-

kennis van psychosociale basisvakken een behandel-

huiswerkopdracht om een aantal ziektebeelden uit te werken volgens een vast

op de psychosociale context van de persoon.

ander voorbeeld van een huiswerkopdracht is het maken van een sociale kaart van
de eigen omgeving en hierover te rapporteren. Tijdens de collegedagen wordt veel
aandacht besteed aan het herkennen van zogenaamde rode vlaggen. Dit zijn de
medische- en psychosociale signalen die door zorgverleners herkend en opgemerkt
moeten kunnen worden.

Verantwoording

Aan het einde van de opleiding bezit de student:
De Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO
-

-

10

-

De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwerpen verdeeld over 9 colleges. De onderwerpen omvangen het totale bereik van de

-

deerden en geregistreerde personen worden door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.

naren. Na de inleiding in de medische basiskennis wordt vervolgens de link gelegd met het psychosociale. De verschillende vormen van
wet en regelgeving op het psychosociale vlak wordt de opleiding afgerond.

In dit college komt de algemene basiskennis aan bod en wordt deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is
dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en kunnen verwoorden. Wat betekent die anatomie nou eigenlijk en waarover

Dit college is een basis verkenning omtrent medische basiskennis. De meest belangrijke zaken komen aan bod die vaak ook gerelateerd

-

Nu de basis is gelegd met de vorige 2 colleges gaan wij werken aan kennis omtrent psychologie en psychopathologie. Wij beginnen ook hier
lende benaderingen te omschrijven. Wat is nu het verschil tussen psychologie en psychiatrie. Wij gaan hier werken aan de kennis die men

3 kennis hebben gemaakt met de term psychologie gaan wij nu verder. Hoe verloopt de persoonlijkheidsontwikkeling wat kan er allemaal

komen bij veroudering en sterven.

www.vitaopleidingen.nl
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-

beschreven.

bij ouderen had voorkomen kunnen worden (bron www.zorgvoorbeter.nl). Kennis van dit onderwerp is dus noodzakelijk. Wij beginnen bij
het belang van therapietrouw bij gebruik van psychofarmaca.

-

om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is hoe is dit dan te ondervangen. In dit college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden die

grenzen die gesteld zijn aan de psychosociale natuurgeneeskundig therapeut.

6 - Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling.

september 20

september

7 - Algemene farmacologie en psychofarmaca.

oktober 20
pie(CGT).

12

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

De heer dr. J. Schulpen
De heer

rooij

20

202

maart 2
2 - Medische basiskennis gerelateerd aan de

maart 20

apri

4 - Toegepaste psychologie en klinische psychologie.

maart

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

maart 202

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

april 202

De heer J. Noorlander

20

5 - Psychopathologie en herkennen van risico-

6 - Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling.
7 - Algemene farmacologie en psychofarmaca.

mei 202

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

juni 202

De heer dr. J. Schulpen

september 20

september 202

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

2 september20

september 202

De heer dr. J. Schulpen

oktober 202

oktober 20

De heer dr .

vaardigheden en basisvaardigheden met be20

omgeving.

Duur:

9 colleges

Dag:

Colleges worden op vrijdag gegeven

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

-

3892 DD Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: info@vitaopleidingen.nl

Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato.

•
•
•
•

-

Onder vermelding van:
•
•
•
•
Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch
•
•

www.vitaopleidingen.nl
www.vitaopleidingen.nl
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Voor wie?
Medische- Psychosociale Basisvakken SHO is zeer
aantrekkelijk voor zowel de complementair geneeskundigen die zich voornamelijk bezighouden
voornamelijk bezighouden met psychische klachten. Door het volgen en behalen van deze oplei-

In september 20

en maart 20

starten wij met de Registeropleiding
-

succesvol afgerond examen ontvangt u een diploma van Vita Opleidingen

zowel met betrekking tot fysieke als psychische
uitermate geschikt voor aankomend therapeuten

Veel fysieke problemen kunnen een psychische grondslag hebben of kunnen zelfs

dig) een vakgerichte opleiding willen volgen zoals
Life Science Therapeut van Vita Opleidingen B.V.
psychische problemen ontstaan zijn door een fysieke ziekte. Hierbij valt onder
andere te denken aan afwijkingen van de schildklier of in de suikerhuishouding.
In sommige gevallen is de verandering van de psyche het enige aanknopingspunt
voor de fysieke stoornis.

vorm van therapie een medische en psychosocistudent aan het einde van de opleiding de kennis
en vaardigheden bezit om op grond van diageen ruime psychosociale basiskennis en gedegen
kennis van de anatomie en fysiologie van de mens
een behandelplan op te stellen en uit te voeren.

-

Verantwoording

-

-

sociale omgeving.

onder toezicht staat van het bestuur van de

Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet
-

college een huiswerkopdracht om een ziektebeeld uit te werken volgens een vast

-

14

ander voorbeeld van een huiswerkopdracht is het maken van een sociale kaart
van de eigen omgeving en hierover te rapporteren. Om de anatomie
inzichtelijker te maken
. Tijdens de

collegedagen wordt veel aandacht besteed aan het herkennen van
door zorgverleners herkend en opgemerkt moeten kunnen worden.

vlaggen. Dit zijn de

ignalen die

Aan het einde van de opleiding bezit de student:

Herkennen van psychopathologie.
De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwerpen verdeeld over 17 colleges. De onderwerpen omvangen het totale bereik van de

1. Geslaagden ontvangen een diploma van Vita Opleidingen B.V..
de Plato eindtermen.
5. Afgestudeerden en geregistreerde personen worden door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.

horizontale verbanden tussen de verschillende onderdelen moeten zichtbaar zijn. Voorbeeld hiervan is dat elk medisch onderwerp begint

In dit college komen bovenstaande begrippen aan bod en worden deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is
bij voorbeeld dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en kunnen verwoorden. Wat betekent die anatomie nou eigenlijk en
ne stuk wordt de anatomie en fysiologie uitgewerkt zowel van de cellen en weefsels als van het ademhalingsstelsel. Zij hebben namelijk veel

www.vitaopleidingen.nl
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zijn ingenieus werkende stelsels.

Hoe kan men nu hoofdpijn krijgen door een verkeerde houding achter het bureau. Het urinewegstelsel en het bewegingsstelsel zijn complex
voedselverwerking in het lichaam komt uitgebreid aan bod.

worden gelegd.

worden hormonen opgenomen. Het sensorisch stelsel is dus een complex geheel met het grootste orgaan en een orgaan met mini onderdelen zoals het hamer en aambeeld in het oor.

wordt onder de loep genomen. De verschillen worden nader toegelicht. In het deel over levensfasen komen verschillende levensfasen (van

16

te weten van farmacologie om te voorkomen dat men als therapeut bijwerkingen van medicijnen gaat behandelen.

om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is hoe is dit dan te ondervangen. In dit college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden die
om deelgebieden van de psychologie te benoemen en de verschillende benaderingen te omschrijven. Met de DSM-5 gaan de studenten
Klachten een onderwerp wat zowel in de reguliere als niet reguliere zorg veel wordt beschreven.

Welke psychiatrische behandelingen zijn er zowel regulier als niet regulier en wat kan men daarmee als therapeut. In dit college wordt
extra
In dit college krijgen de rode vlaggen nog extra aandacht. Wat als men als therapeut iemand krijgt
met depressie en zelfmoord-

In dit college komt de algemene basiskennis aan bod en wordt deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is dat
men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en kunnen verwoorden. Wat betekent die anatomie nou eigenlijk en waarover hebben

Dit college is een basis verkenning omtrent medische basiskennis. De meest belangrijke zaken komen aan bod die vaak ook gerelateerd zijn

is nou psychologie. In dit college wordt aangeleerd om deelgebieden van de psychologie te benoemen en de verschillende benaderingen te
omtrent dit onderwerp. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op wat psychotherapie is en welke vormen er zijn en welke worden er gebruikt.

www.vitaopleidingen.nl
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-

bij ouderen had voorkomen kunnen worden (bron www.zorgvoorbeter.nl). Kennis van dit onderwerp is dus noodzakelijk. Wij beginnen bij
belang van therapietrouw bij gebruik van psychofarmaca.

om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is hoe is dit dan te ondervangen. In dit college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden die

die gesteld zijn aan de psychosociale natuurgeneeskundig therapeut.

18

1 - Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie:
-

Zaterdag september 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Zaterdag 1 september 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Zaterdag

oktober 20

De heer dr. J. Schulpen

Zaterdag

20

-

Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel.
5 - Pathologie: Spijsverteringsstelsel.
stelsel.

Zaterdag 2 november 20

-

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Zaterdag december 20

Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel.

20
7 - Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie &

Zaterdag 1 januari 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Zaterdag 1 maart 20

De heer dr. J. Schulpen

Zaterdag

maart 20

De heer

april 20

D

Levensfase 1 & 2.

12 - Toegepaste psychologie en klinische psychologie.

Vrijdag

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

13 - Psychopathologie en herkennen van risicodra-

Vrijdag

De heer dr. J. Schulpen

14 - Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling.

Vrijdag

15 - Algemene farmacologie en psychofarmaca.

Vrijdag 2 september 20

De heer dr. J. Schulpen

-

Vrijdag oktober 20

De heer

-

Vrijdag

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

digheden en basisvaardigheden met betrekking

ving.

september 20

20

www.vitaopleidingen.nl

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij
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Vrijdag

wet- en regelgeving.
2 - Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale

maart 20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Vrijdag

maart 2

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Vrijdag

april 20

De heer J. Noorlander

Hormoonstelsel.

4 - Toegepaste psychologie en klinische psychologie.

Vrijdag

2

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

5 - Psychopathologie en herkennen van risicodragende

Vrijdag

20

De heer dr. J. Schulpen

6 - Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling.

Vrijdag

september 2

7 - Algemene farmacologie en psychofarmaca.

Vrijdag 2 september 2

Vrijdag

Zaterdag

12 - Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiolo-

Zaterdag

De heer dr. J. Schulpen

oktober

oktober 20

20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

0

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

november 2

Zaterdag december 20

Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel.

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

De heer dr.

202
14 - Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie:

Zaterdag

januari

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

-

Zaterdag

maart 202

De heer dr. J. Schulpen

Zaterdag

maart 20

Zaterdag

april 202

cologie.

vlaggen.

20

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Duur:

17 colleges

Dag:

Colleges worden gegeven op
vrijdag en zaterdag
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
teriaal aanmelding

•
•
•
•

Anatomie en Fysiologie van de Mens van

•

-de
van A.A.F. Jochems/E.W.M.G. Joosten

•
•

T

.

Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: info@vitaopleidingen.nl
registeropleiding Medische- Psychosociale
Basisvakken SHO.
•
•
•
•
•

www.vitaopleidingen.nl

•
•

Onder vermelding van:

Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet
vegetarisch

21

Life Science Therapeut
‘Deze opleiding behoort tot de betere in hun soort en
behaalt het geclaimde HBO niveau.‘

Voor wie?
De opleiding Life Science Therapeut is zeer aantrekkelijk voor therapeuten die al een diploma
Medische Basisvakken en/of Psychosociale Basisvakken hebben en hun kennis willen verbreden
om te gaan werken als Life Science Therapeut.
De opleiding is tevens uitermate geschikt voor
aankomend therapeuten. Zeer geschikt om extra

In september starten wij met de opleiding Life Science Therapeut.
Met een succesvol afgerond examen ontvangt u een diploma van Vita
De opleiding Life Science Therapeut is een beroepsopleiding die voorbereidt op
het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader. Het
is tevens een opleiding die alle aspecten van het therapeut zijn in ogenschouw
te opleidingen.

-

en behandelmethoden vanuit een breedspecals Life Science Therapeut binnen het natuurgeneeskundig werkveld.

kennis. Wij bieden deze opleiding compleet aan omdat wij van mening zijn dat
KTNO - Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte
Opleidingen.
VBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternadat er een breed spectrum aan onderwerpen wordt behandeld die men na afronVerantwoording
De student kan na het volgen van de opleiding op grond van de opgedane kennis een

krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het reguliere werkveld.
Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet

verbetering van algehele gezondheid en welzijn
student wordt verwacht dat hij veel oefent met de opgedane kennis en hier zijn
gisteropleiding Medische Basisvakken SHO Puur

-

de Registeropleiding Psychosociale Basisvakken
SHO Puur Plato. Een andere mogelijkheid is de
Medische- Psychosociale Basisvakken.
integreren en interpreteren en aanpassingen kan maken waar hij dit nodig acht.
Dit alles maakt dat de opleiding Life Science Therapeut een beroepsopleiding is
die voorbereidt op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader.
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-

-

-

de motorische kracht van het systeem zodat men gewaar wordt wat normaal niet gezien en gekend kan worden.

krijgen over de dynamische processen in het lichaam. Zo leert men onderscheid te maken tussen een mooi droog bloedbeeld en een

psychosociale context van de persoon.

-

consequent van aard zijn en horizontale verbanden tussen de verschillende delen moeten zichtbaar zijn. Voorbeeld hiervan is dat elk
geneeskunde om in 15 colleges uit te bouwen naar mens als therapeut. Hierdoor wordt in chronologische volgorde de kennis van de
el is ontstaan.

www.vitaopleidingen.nl
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Inleiding

Een zeer interessant maar ook noodzakelijk college voor een ieder die in de gezondheidszorg werkzaam is. Naast gedetailleerde historische
-

menten de leemte opvullen. Voedingssupplementen zijn een belangrijk instrument binnen de ortho-ecologie.

-

als therapeut.

-

24

college wordt dit wetenschappelijk vastgesteld fenomeen toegepast op een testprogramma. De Bio-tensor is hier het instrument dat de
gaat uitwerken.

-

A. Het pathologiebeeld van een aantal veel voorkomende bloedbeelden via een PowerPoint voordracht te leren herkennen.

In dit college wordt een link gelegd tussen de Biologie en de Fysica. De basisprincipes van de biofysische geneeskunde worden besproken

bloedonderzoek een belangrijke aanwijzing te zijn voor de biofysische kijk op ziekteprocessen. De student wordt op deze manier vertrouwd

kijken. Wat zeggen die over iemand en wat kan men er dan mee.

www.vitaopleidingen.nl
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is opgedaan. Een belangrijke taak is het kennen van geldende rechten en plichten als therapeut. Nog belangrijker zijn de rechten en plich-

van de pathologie te achterhalen alsmede daar direct op te behandelen. Het inzicht dat hierbij verkregen wordt is in beginsel de leidraad

Psychologie).

wordt gevolgd van gezond naar ziek en de stadia die zich in dit proces opvolgen. Zo gaat het in dit college over de problemen die kunnen ontstaan door een tekort. Bijvoorbeeld een tekort aan jodium of vitamine B12 kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Een
gezond naar ziek loopt en hoe dit kan worden voorkomen of zo nodig hersteld.

-
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Inleiding
1. Geschiedenis van de Geneeskunde

september 20

september 20

De heer dr. J. Schulpen

2 september 20

september 20

De heer J. Noorlander

oktober 20

3. Ortho Ecologie

oktober 2

4. Algemene Voedingsleer

oktober 20

november 20

5. Middelen en Methoden
6. Ideomotoriek - Bio-tensor deel 1
7. Levend- (en droog) Bloed Analyse
8. Bio-fysica en Biochemische bepalingen

10. Chakra Psychologie
11. Gezondheidspsychologie/ Gezondheidsrecht

oktober 20

20
1

De heer dr. J. Kamsteeg
Mevrouw J. Gerrits
De heer

november 20

De heer J. Noorlander

december 20

De heer H. Kluitenberg

januari 20

janua 202

februari

februari 202

De heer H. Kluitenberg

februari 202

De heer J. Noorlander

maart 202

De heer J. Noorlander

1 februari 20
maart 20
april 20

apri

2

apri 202

mei 20

202

20

De heer

202

Mevrouw drs. I.M. Koolsbergen

Colleges worden op zaterdag gegeven

www.vitaopleidingen.nl
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waarin alle leerdoelen elke les worden behandeld en worden uitgebouwd zodat aan het einde van de
zelfstandig met

de student

sche en causale behandelingsmogelijkheden te combineren met behulp van
de Bio-tensor. Deze module gaat verder waar in de Generieke fase de basis is
gelegd. De opbouw in de colleges gaat geleidelijk.

In College 1 wordt teruggekeken op wat er in de Generieke fase is geleerd
en dit geleerde wordt verder uitgewerkt. Zo worden in alle drie de colleges

-

onele wijze van handelen aan te nemen.
De student deelt met medestudenten inzichten in het maken van een Kruisdiagnose. Het doel is om met elkaar de laatste puntjes op de
opleiding Life Science Therapeut is opgedaan. De studenten passen de Kruisdiagnose toe bij 1 tot 2 mede studenten. De studenten krijgen
-

juni
juni
juni

Alle colleges

juni
juni

uni
juni

Alle colleges
De heer
J. Noorlander

za. 2 juni

juni

wo. 1 september

september

. juni
juni
juni
za.

28

bloed te prikken ten behoeve van microscopisch bloedonderzoek. De student is in staat aan het einde van de opleiding middels microscobloed en te vertalen naar fysieke waarden. In de Generieke fase is al een basis college geweest waarin Levend- (en droog) Bloed Analyse
zelfstandig uit te voeren.
College 1: Fasecontrast microscopie
College 2: Donkerveld microscopie
College 3: Helderveld microscopie

voorgedaan. Het doel hiervan is deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering.
-

aan het einde van de 3 colleges de student zelfstandig met de iriscopie aan de slag kan gaan.
College 2: De diepgang van het oog

gedaan. Het doel hiervan is deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering.

Levend-

2/4 Donkerveld microscopie
3/4 Helderveld microscopie
Bloed

Analyse

oogdiag-

1/3 Het oog onder de loep genomen
2/3 De diepgang van het oog

vr. 2 januari
za. 2 januari
vr.
za.
.

1 mei
mei
. 2 mei
wo. september

anuari
januari
januari

Alle colleges
De heer
H. Kluitenberg

vr.

mei
wo.

mei
eptember

Alle colleges
De heer
H. Kluitenberg

De heer
H. Kuitenberg
J. Noorlander

stagedag
Kruisdiagnose

www.vitaopleidingen.nl
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Aan het einde van Module 1 en 2 bezit de student onder andere:

Aan het einde van Module 3 en 4 bezit de student onder andere:

Kennis en vaardigheden om een volledige kruisdiagnose uit te voeren.

30

•
Duur Generieke fase:

15 colleges

•
•
•
•
•
•

Anamnese boekje Vita Opleidingen B.V.
Loep
Rondleiding cleanroom

Gildenveld 49-53
3892
Ze wolde

-

Haal- en brengservice:

•
•
•

Syllabus en PowerPoint per college

C.S.- Zeewolde v.v.

Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
E-mail: info@vitaopleidingen.nl
• Life Science Therapeut Generieke fase Module 1
• Life Science Therapeut Generieke fase Module 2
•
•
lunch

www.vitaopleidingen.nl
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Voor wie?
Deze Module is (bij voorkeur) bestemd voor
beroepsopleiding Life Science Therapeut Generieke fase hebben gevolgd. Deze Module is
tevens geschikt voor bij- en nascholing.
sche vaardigheden door middel van gebruikmaoverdracht. Het kunnen herstellen van de enerheidsklachten verminderen en/of verdwijnen.

rapeut. Hierbij kan men 2 vormen van energieoverdracht onderscheiden:
energie die niet van de therapeut zelf is. Het geven van de eigen ener-

kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze

kracht (Geestkracht). Deze kracht ontstaat uit het kosmisch -0- punt. Aangezien
kracht gevraagd en noodzakelijk is. Het werken met kosmische kracht (universele

1/
2/
3/
een te leren. Het kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van natuurlijke

-

1/
2/
3/
Franz Anton Mesmer (1734-1815) worden genoemd. Volgens Mesmer bestaat
-

15 EC
E

- collegedagen
- collegedagen + huiswerkopdrachten

apparaat waarmee Franz Mesmer werkte.

32

-

ren is de genezer volgens Mesmer in staat eigen energie of kosmische energie aan

Duur:

dagen
Gildenveld 49-53

wordt deze theorie ook wel aangeduid als het Mesmerisme.

Verantwoording

lesmateriaal
-

Haal-/brengservice:Amersfoort C.S.- Zeewolde

delingen kunnen worden uitgevoerd ter ondersteuning van het totale behandelschikt aan het totaal en wordt dus niet als een afgerond behandelplan gezien.

•

Syllabus en PowerPoint.

student:

-

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

Persoonlijk bewustzijn en spirituele ontwikkeling benoemen en beschrijven.

evenals een methode om nog dieper te kunnen vorsen in het hoe en waarom wij
hier op deze aarde leven en hoe wij op een goede manier onze eigen gezondheid

Onder vermelding van:
•
•
•
•
niet vegetarisch
•

zijn de dieper gelegen energieniveaus van de mens: de Haralijn en de Wezenster.

ouders en voorouders.
Aan het einde van deze Module kan de student:

Visualiseren.

www.vitaopleidingen.nl
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Ideomotoriek –
Methodiek
Voor wie?
Deze Module is bij voorkeur bestemd voor cursisten
die Ideomotoriek - Bio-tensor deel 1 hebben gevolgd
van de opleiding Life Science Therapeut Generieke
fase. Deze Module is tevens geschikt voor bij- en
nascholing.

te achterhalen en karmische en causale behandelingsmogelijkheden te combineren.

deel 2 is het de bedoeling om klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken
op
-

-

segmenten. De bronnen van klachten
worden zichtbaar en de causale ver-banden tussen de verschillende
ziekteveroorzakers worden duidelijk. De
een overzichtelijk behandelplan als gevolg.

Verantwoording
De door Vita Opleidingen B.V. ontwikkelde test-

quantenmechanische grootheden. Op dit laatste gebied zijn behandel mogelijkheden voorhanden. Deze
testprotocollen komen in college 2 aan de orde.
september

za. uni 1/3
vr. juni 2/3
za. juni 3/3
wo. september

34

za. 1 juni 1/3
. 2 juni 2/3
za. 2 juni 3/3
wo. 1 september

en causale behandelingsmogelijkheden te combineren.

in de opleiding Life Science Therapeut Generieke fase wordt in deel twee van

-

wo.

met

mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt wordt verder uitgewerkt en er wordt
mee geoefend. Hierbij spelen bepaalde fysisch wetenschappelijke aannames een
rol. Het belangrijkste deel is de zuiverheid van het proces te garanderen. Logische
-

Aan het einde van college 1 kan de student:
Normeringsformules en vergelijkende waarden ter voorkoming van het subjec-

Erkennen van stoorvelden.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
lesmateriaal

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de bijwerking van de gebruikgesplitst zodat de kern van de klacht met het bijbehorende middel kan worden
behandeld.

lesmateriaal
Haal-/brengservice: Amersfoort C.S.- Zeewolde

Aan het einde van college 2 kan de student:
Met de Bio-tensor middelen testen die geschikt zijn om de klachten te verhelMet de Bio-tensor de Bovis waarde testen.

om tot een integrale aanpak van problemen te kunnen komen. In college 3
worden de middelen die gericht zijn op het centraal zenuwstelsel getest

•
•

Oefenmateriaal.

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

ve Methodiek - Bio-tensor deel 2

Aan het einde van college 3 kan de student:

Onder vermelding van:
Neuro Endocrienetest en de chromosomentest geheel zelfstandig uitvoeren en
weet het Ideomotorisch beginsel als grondslag van het werken met de Bio-ten-

•
•
•
•
niet vegetarisch
•

-

15 EC

- 3 collegedagen

www.vitaopleidingen.nl
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Levend- (en droog)
Bloed Analyse

Voor wie?
Deze Module is bij voorkeur bestemd voor cursisten die het college Levend- (en droog) Bloed
Analyse van de opleiding Life Science Therapeut
Generieke fase hebben gevolgd. Deze Module is
tevens geschikt voor bij- en nascholing.
Het aanleren van vaardigheden om Levend(en droog) Bloed Analyses uit te voeren. Het
herkennen van afwijkingen in het bloed ten
opzichte van gezond bloed.

Bloedonderzoek is een algemene naam voor alle bepalingen die worden gedaan in een bloedmonster. Er zijn verschillende soorten bloed
onderzoeken te onderscheiden die uitgevoerd worden in een
klinisch
Levend Bloed Analyse worden met een microscoop
een aantal aspecten
rode bloedcellen en de bloedplaatjes die deel
uitmaken van het bloed. Zo wordt gekeken naar de vorm en naar de
beschadigingen en verklevingen
mels zuur/base bepaling. Bij Droog
Bloed Analyse kan men met name de
donkerveld microscopie.

Vrijdag 2 januari 1/4
Zaterdag 2 januari 2/4
Vrijdag
januari 3/4
Zaterdag
4/4

Bij de gewone (helderveld) microscopie gaat men uit van een niet
lichtgevend
worden. Men kijkt dan eigenlijk naar de schaduw van het object en
ziet het object
-

kan het object niet meer scherp door de microscoop
waargenomen worden. De
-densor en het preparaat. Dit zorgt ervoor dat twee
lichtbundels door het preparaat vallen waardoor vrijwel transparante
voorwerpen (cellen en dergelijke) zichtbaar worden. Daardoor wordt het
mogelijk in levende cellen de inwendige structuur te zien.

20 EC

- 4 colleges

Donkerveldmicroscopie is een vorm van microscopie waarbij het preparaat
zoda-nig wordt belicht dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf in het
beeld-veld komt. Men ziet het preparaat dan tegen een donkere achtergrond.
Daardoor
met een spiraalvorm kunnen daardoor waargenomen worden terwijl
met normale
Levend- (en droog) Bloed Analyse vormt een waardevol middel binnen elke
thera

De student is in staat op professionele wijze en volgens de daarvoor geldende
-

opzichte van gezond bloed en te vertalen naar fysieke waarden.

36

wordt naar de kwaliteit van de bloedcellen en het plasma. Verschillende elemen
ten
mechanismen in het lichaam. De Fasecontrast microscopie biedt de
mogelijkheid om
gemaakt.

Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

vend Bloed Analyse en de Fasecontrast microscopie eigen

lesmateriaal

- Aan het einde van college 1 kan de student:

Bloedbeelden versus diverse klachten/

lesmateriaal
Haal-/brengservice: Amersfoort C.S.- Zeewolde

men. Men ziet het preparaat dus tegen een zwarte achtergrond. Op deze manier is het
met donkerveld microscopie eigen gemaakt.

•
•
•

- Aan het einde van college 2 kan de student:

Bloedbeelden versus diverse klach-

Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
E-mail: info@vitaopleidingen.nl
bron en een condensor op de juiste wijze verlicht moet worden. Men kijkt dan eigenlijk naar
de schaduw van het object en men ziet het object tegen een donkere achtergrond. Met be-

Onder vermelding van:

- Aan het einde van college 3 kan de student:

•
•
•
•
•

niet vegetarisch

Tijdens dit college wordt dieper ingegaan op verschillende bloedbeelden waarbij

- Aan het einde van college 4 kan de student:

-

www.vitaopleidingen.nl
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Iriscopie/

Voor wie?
Deze Module is bij voorkeur bestemd voor curhebben gevolgd van de opleiding Life Science
Therapeut - Generieke fase. Deze Module is
tevens geschikt voor bij- en nascholing.
Het aanleren van vaardigheden om Iriscopie/

dat een mens hieraan herkend kan worden.
Iriscopie is een unieke methode om via de ogen een diagnose te stellen en
inforelke klacht ligt een oorzaak die via het oog zichtbaar wordt.
Met iriscopie kan worden beoordeeld of de opname van mineralen en
vitaminen in orde is. Tevens kunnen eventuele defecten ten aanzien van de
vertering/op-

1 mei 1/3
mei 2/3
2 mei 3/3

gesignaleerd.
In deze Module wordt aangeleerd hoe de behandelaar steeds dieper in kan
gaan op de poppetjes van de ogen. De lesstof is verdeeld over 3 colleges

mei 1/3
mei 2/3
3/3

15 EC

38

- 3 collegedagen

College 2: De diepgang van het oog

ke balans van de mens.

Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
de loep.

lesmateriaal

Aan het einde van college 1 kan de student:

lesmateriaal
Haal-/brengservice: Amersfoort C.S.- Zeewolde

toegelicht en er wordt uitgelegd hoe er kan worden gewerkt met iriskaarten en

•
•

-

Loep.

ge waarin veel wordt besproken en uitgelegd: De diepgang van het oog.
Aan het einde van college 2 kan de student:

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

Werken met de iriscoop en opgedane kennis leren herkennen.

Onder vermelding van:

Er wordt uitgelegd wat stromabladen zijn en leert men deze interpreteren. De
Rayid-methode wordt uitgebreid behandeld. Door deze methode kan men karakterstructuren analyseren en inzicht krijgen in de persoonlijkheidskenmerken.

•
•
•
•
•

niet vegetarisch

fenotypische tekens worden besproken en tevens de topostabiele en topolabiele

Aan het einde van college 3 kan de student:
-

Een volledige oogdiagnose stellen.

-

www.vitaopleidingen.nl
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-

40

Duur:
Gildenveld 49-53

•

Syllabus en PowerPoint.

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

Onder vermelding van:
•
•
•
•
•

www.vitaopleidingen.nl

De opleiding/Onderwerp
Gebruik broodjeslunch
vegetarisch/niet vegetarisch
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Extra
Bij- en nascholingen
en Intervisie
Iriscopist:

42

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.

natuurgeneeskundig therapeut.
Vrijdag

oktober 20

Vrijdag

november 20

De heer

Vrijdag 1

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij

Vrijdag
De heer

Woensdag
Woensdag

www.vitaopleidingen.nl
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Intervisie
en ervaringen uitgewisseld. Op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar leren.

Woensdag

De heer J. Noorlander

Woensdag
Woensdag

Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
E-mail: info@vitaopleidingen.nl
bij- en
nascholingen
Onder vermelding van:

Syllabus en PowerPoint.

44

-

stane wijze legt deze een aannemelijk verband tussen omgevingsfactoren en het ontstaan van ziekten. Hoewel het onderwerp op zichzelf seri-

een onderdeel dat u niet mag- en wilt missen.

ervaringen lijkt voor veel therapeuten nog een onontgonnen gebied. Met gebruikmaking van 3 meetmomenten weet hij deze inzichten helder

www.vitaopleidingen.nl
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-

ziet geen enkele reden zich niet verder te verdiepen in de moeilijke materie om alle ins- en outs te onderzoeken en een
gevolg is dan ook dat
moeilijke materie om zo meer

enorm enthousiast dit over te dragen. Met spirit zal zij haar lessen vorm geven en studenten inzicht bieden in de

-

-

Maatschappijwetenschappen maar ook medisch onderlegde studies als Medische Basisvakken afgerond. Hij was jarenlang lid van het Nedertot de kern om tot
een juist inzicht te komen en te zoeken naar een samenhangend systeem van argumenten. Met de totstandkoming van

natuurgeneeskundige

middelen die diep tot de kern van het probleem doordringen en zo tot volledig herstel te komen van ontstane fysieke of

Dr. J. (John) Schulpen doceert mede de opleidingen Medische- en Psychosociale Basisvakken Puur Plato. De docenten van Vita Opleidingen B.V.

den ook het college Geschiedenis van de Geneeskunde te verzorgen. Hij weet zijn gehoor op aantrekkelijke en humorvolle wijze te
boeien. Op

46

Het Cogito Ergo Sum (ik denk dus ik ben) is
de feitelijke constatering dat het zijn van het
onze staat van zijn. Door meer kennis en dus
het op juiste wijze gebruiken van ons denken
namelijk: een op een hoger plan met meer
mogelijkheden voor onszelf en voor anderen.
Ontvlucht op deze wijze de door mensen en
stand betekent doch laten wij ons realiseren
dat zij die hun denken op juiste en zelfstandi-

ER

ST
GEE

IE

van de troebelheid plaats te laten maken voor
de werkelijkheid zoals deze voor ons is! De
opvliegende Adelaar staat voor dit denken en
de daaruit voortvloeiende ontwikkeling tot
een hoger plan en begrip van de wereld en
onszelf.
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Vita Opleidingen B.V.

Vita Opleidingen B.V.

Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
www.vitaopleidingen.nl
E-mail: info@vitaopleidingen.nl

Kennis kwaliteit

Hoger onderwijs

gezondheid

Life
register
opleiding
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diploma

Bij- en nascholing

