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Erkend Paramedisch Natuurgeneeskundige
Overzicht termen
HBO niveau
Een onderwijs niveau dat
door de accreditatie
instelling erkend is als hoger
beroeps onderwijs
Paramedische basis
De ondergrond om de
therapeut een stevig
fundament te geven.
Dat omvat:
- Paramedisch inschrijving
- Voeding HBO niveau
- Medische basiskennis
Paramedisch
Natuurgeneeskundige
Een therapeut die een
complete paramedische
opleiding heeft afgerond.
Dus een afgeronde erkende
beroepsopleiding zoals reiki
practitioner, meditatieleraar,
auratouch healer in
combinatie met het
paramedisch traject
bestaande uit onder andere
de voedingsmodule en
medische basiskennis.
Certiﬁcering
Het paramedisch traject
wordt afgesloten met de
certiﬁcering tot Paramedisch
Natuurgeneeskundige.
ECTS betekent European
Credit Transfer System.
KTNO
Organisatie die opleidingen
in Nederland accrediteert,
classiﬁceert zeg maar, op
opleidingsniveau.
BATC
Grootste therapeuten
organisatie (Nederland)

Introductie
Nederlof Centrum, al jaren een toonaangevend
onderwijscentrum op het gebied van healing en innerlijke groei,
verzorgt het traject tot HBO Paramedisch
Natuurgeneeskundige.
Voordelen
• Geschoold op HBO niveau Medische basiskennis
• Geschoold HBO niveau voedingsmodule
• Goed, degelijk en praktisch toepasbaar
• Erkenning veel zorgverzekeraars
• Veel polissen vergoeden
• Communiceer met de reguliere zorg
• Weet echt wat je doet
• Sluit aan bij eerder gevolgde opleidingen
• Toepasbaar voor alle beoefende disciplines
kwalificatie Paramedisch
Natuurgeneeskundige
De beroepsopleidingen van Nederlof Centrum zijn door het
KTNO geaccrediteerd op HBO niveau.
Eén van onze beroepsopleidingen in combinatie met dit
paramedisch traject geeft je de kwaliﬁcatie Paramedisch
Natuurgeneeskundige.
Je kunt dit in één tot anderhalf jaar afronden.
Titel na de opleiding
Na het Paramedische traject verstrekt Nederlof Centrum de
certiﬁcering Paramedisch Natuurgeneeskundige.
Aansluiting
Na afronding kan je je aansluiten bij de BATC. Dan gaat een
groot deel van de zorgverzekeraars over tot vergoeding van je
consulten. Al je activiteiten vallen dan onder de noemer
Paramedisch Natuurgeneeskundig consult.
Studie-uren
Elke paramedische keuze kent minimaal 420 studie-uren.
In ECTS is dat 15 ECTS.
Werkvormen
Je dient aantoonbaar 5 werkvormen te beheersen zoals
bijvoorbeeld aurahealing, chakrahealing, voeding,
bachbloesems en aromatherapie (wij verstrekken een lijst).
Natuurgeneeskundige Principes
De studie-uren dienen in een bepaald verhouding verdeeld te
zijn over de 5 natuurgeneeskundige principes. Deze principes
zijn energie, prikkeloverdracht, drainage (afvoer), voeding en
de psyche.
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De Onderdelen - korte uitleg
Details
Uren norm HBO
De kwaliﬁcatie Paramedisch
natuurgeneeskundige kent
een studie-uren belasting
kennen van 420 studie uren
(15 ECTS). Daarbij telt mee:
- basis opleiding
- extra cursussen
- voedingsmodule
- medische basiskennis is
verplicht maar telt niet mee.
De meeste opleidingen
hebben voldoende studieuren. Sommige komen wat
studie-uren tekort. Dan zijn
er een extra praktijk
vaardigheden nodig.
Praktijkvaardigheden
ideaal voor als de opleiding
niet voldoende studie-uren
heeft of vaardigheden
omvat. Voorbeeld:
Reiki Practitioner is incl.
reiki 1, reiki 2 en de Reiki
Practitioner opleiding nog
steeds een lichte opleiding.
Dan zijn er extra
therapeutische technieken
(vaardigheden) nodig.
Geschikt zijn dan: Shin-Do,
Aromatherapie, Meditatie of
Overvloed.
Scriptie
Een verkennend onderzoek
naar jouw eigen studie
richting. De voor- en tegen
argumenten, gevoel en
ervaring, onderzoek en
kennis en aan het eind jouw
conclusie. Er is geen goed
of fout, wel grondig en
degelijk.

1) Paramedisch inschrijving
Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren calculatie,
controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en
verklaring vaardigheden & werkvormen.
2) Therapeutische Basis studie
De basis is een beroepsopleiding zoals Reikimaster, Reiki
Practitioner, Aurahealing, Meditatieleraar.
Die studie kent een bepaalde hoeveelheid studie-uren, welke
toegekend is tijdens het accreditatie-proces.
3) HBO-Module Voeding
Elke erkend Paramedisch Natuurgeneeskundige een minimaal
aantal studie-uren dient te hebben gevolgd in voeding. De
voedingsmodule is van hoog niveau en is zo opgebouwd dat je
deze kunt volgen zonder enige voorkennis. Verderop in de
brochure meer informatie over de voedingsmodule en op de
site kan je een aparte brochure daarover lezen.
4) HBO+ module Medische Basiskennis
Medische basiskennis is een vereiste vandaag de dag. En ook
logisch als je na certiﬁcering lid kunt worden van de grootste
landelijke therapeuten organisatie en als veel verzekeringen
vergoeden. Je hebt bij ons keuze uit 2 richtingen:
- Medische Basiskennis
- Psychosociale Medische Basiskennis
Beide leiden op tot het hoogste niveau (CPION accreditatie).
Op de site staat informatie over de verschillen van de twee
opleidingen.
5) soms aanvullende Praktijkvaardigheden
Voor de specialisaties Aurahealing, Reikimaster is de
combinatie van de paramedische inschrijving, de basisstudie,
de voedingsmodule en medische basiskennis voldoende.
De opleiding Reiki Practitioner en Meditatieleraar heeft echter
niet voldoende diversiteit qua beheerste disciplines.
Dan is er een verbreding van het aantal beheerste
praktijkvaardigheden nodig.
Dat gebeurt middels extra praktijkvaardigheden (cursussen).
Hoe verkrijg je extra praktijkvaardigheden:
Dan volg je een aantal van onze cursussen / workshops die
meetellen in het totale aantal beheerste behandeltechnieken.
6) Scriptie Module
De student maakt een eenvoudige scriptie met als onderwerp
de hoofd-studierichting. Ook de scriptie telt mee voor de studieuren belasting. Op het moment dat je je aanmeld voor het
Paramedisch Natuurgeneeskundig traject ontvang je ook
automatisch de details over de scriptie-module.
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Modulair is ideaal
Details
Ontwikkel jezelf tot erkend
Paramedisch
Natuurgeneeskundige
Medische basiskennis HBO
ontwikkeld voor therapeuten
zodat het goed te leren en
toe te passen is
HBO niveau voeding
module, goed, degelijk en
praktisch toepasbaar
Erkenning veel
zorgverzekeraars
Veel polissen vergoeden

Modulaire studie
De paramedische studies van
Nederlof Centrum zijn ideaal;
het geeft je heel veel
mogelijkheden en en mooie
erkenning terwijl het toch
geheel modulair is.
Daardoor kan je in delen en
op je eigen tempo de verschillende onderdelen volgen, en de
studie op je eigen manier afronden.
Nederlof zorgt voor balans
Nederlof Centrum heeft ervoor gezorgd dat de basis-opleiding
en voeding samen in balans zijn qua 5 principes, en het
centrum zal elke verdere cursus en de scriptie-module in het
uren-overzicht zetten en stuurt je deze op verzoek toe;
onderaan staat dan of de 5 natuurgeneeskundige principes in
balans zijn of niet.

Communiceer beter met de
reguliere zorg
Weet echt wat je doet

Extra informatie

Sluit aan bij eerder gevolgde
opleidingen

Data lesdagen voeding
De data van de voedingsmodule staat op de website bij ‘data’

Je hoeft maar één keer het
traject Paramedisch
Natuurgeneeskundige te
volgen: het is geldig voor
alle beoefende disciplines

Data lesdagen Medische Basiskennis
HBO+ Medische basiskennis en HBO+ medisch Psychosociale
basiskennis kennen vaste startdata voor het praktijkdeel en
deze staan, samen met de locaties, op het
aanmeldingsformulier op de website.

Registratie kan je vaak al
starten vóór afronding.

Data Praktijkvaardigheden
De data van de cursussen staan op de website bij ‘data’
Aanmelden
Via de website www.nederlofcentrum.nl.
Inschrijvingen gaan op volgorde van datum van aanmelding.
Traject informatie met lesgelden e.d.
Deze brochure geeft veel uitleg.
Op de website echter staat elk traject tot in details, inclusief alle
lesgelden. studie-uren vermeld.
Daar staan ook alle tarieven van alle modules.
Noot:
Bij veranderingen is de website het meest up-to-date.
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Module HBO Voeding
Details
Inhoud module:
wetenschap, informatie
verwerken, de weg van
gezondheid naar ziekte, de
5 elementen, zuur-base
evenwicht, spijsvertering,
darmﬂora, leverontgifting,
voedsel bestanddelen en
hun functie, aminozuren,
bioactieve stoffen, nitraatrijk
voedsel, paleodieet,
vegetarisme en andere
voedingssystemen,
voedselcombinaties,
voedingsanamnese,
individuele voeding,
voedselschema, anderen
adviseren: mogelijkheden
en grenzen, bloedgroep
constituties, ayurveda
constituties, de zon,
biologische klok, slapen,
aarde, lucht, ether, orgaanemoties, inleiding
ayurveda, ayurvedische
orgaanklok, voedsel
ayurveda, de zes smaken in
ayurveda, thermisch
voedsel in ayurveda, vata,
pitta, kapha, voedsel
bereiden, gemaksvoeding,
schema vitaminen,
schema mineralen,
voedingsadditieven,
voedingsdeﬁcientiës,
deﬁciënties, supplementen,
voedingssupplementen,
verteringsklachten,
adviezen, schema
probiotica, intolerantie en
allergie, suikerstofwisseling,
adviezen stressgerelateerde klachten,
adviezen hart- en
vaatziekten, adviezen
gewrichten en botten,
adviezen verkoudheid en
griep.

Algemene informatie
De module voeding is een op zichzelf staande opleiding
(voeding is een uiterst interessant medicijn) en kan ook
onderdeel zijn van een Paramedisch traject. Als je de
voedingsmodule volgt is deze later ook nog geldig als deel van
het Paramedisch traject.
De module wordt gegeven door Anna Kruyswijk, arts,
orthomoleculair arts, voedingsdeskundige.
De module omvat
zowel de theorie als de kennis
en schema's om het
praktijkgericht toe te passen.
Het spijsverteringsstelsel,
disbalans en balans, het
bloedgroep dieet, de Veda's,
de herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het
geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, zowel qua voeding als supplementen komt ook
aan bod.
Het geeft je veel kennis over je eigen voeding en geeft je een
uiterst waardevolle basis om je op het pad te begeven van het
geven van voeding- en supplement adviezen.
Geschikt voor
• leren over voeding voor jezelf, dus privé-gebruik
• adviseren en corrigeren van voeding en suppletie
• vakkennis voor therapeuten
• als deel van het paramedisch traject
Details
Vereiste medische voorkennis: geen
Locatie: Almere (Randstaete)
Bestaat uit 8 dagdelen, verdeeld over 4 lesdagen 10.00-17.30
Toetsing: elke les wordt afgesloten met een kleine toets.
Betaalwijze: een aanbetaling (mag in delen) bij inschrijving, en
het restbedrag van het hele traject 30 dagen voor aanvang van
les 1 of het restbedrag in 4 termijnen.
Btw: deze opleiding is geheel vrij van btw
Syllabus: Je krijgt een heel uitgebreide syllabus
Lesboeken: Er zijn een aantal boeken nodig, de titels ontvang
je bij de bevestiging.
Kosten en aanmelden
www.nederlofcentrum.nl bij opleiding en paramedisch
Aanmelden:
www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Details
Schriftelijk deel
Praktijk deel
HBO+ niveau
Plato niveau (CPION)
Studie-uren: 5-8 uur / wk
Vrijgesteld van btw
Termijnbetaling
BATC erkend

Medisch Psychosociale Basiskennis HBO+
(plato) niveau
De opleiding kent een schriftelijk deel en 14 praktijkdagen en
heeft een heel praktische opbouw van lesboek, studiegids en
bijbehorende studievragen.
Hierdoor kun je starten wanneer je wilt.
Dit systeem; lezen, leren en de praktijkdagen maakt dat je het
heel goed opneemt.
Bij deze opleiding ligt het accent na de basislessen meer op
het psychosociale element en de aansluiting naar de reguliere
zorg.
Deze opleiding wordt uitgevoerd door erkende leraren waar
Nederlof centrum afspraken mee heeft genaakt.
Het examen bestaat wordt regelmatig (vaak maandelijks)
afgenomen, dus je kunt kiezen wanneer je wilt deelnemen.

CPION erkend
Ruime accreditatie
Anatomie
(waar het lichaam uit
bestaat: botten en organen)
Fysiologie
(processen in het lichaam,
samenhang organen)
Pathologie (aandoeningen
en ziektebeelden, uitleg en
herkenning)
Uitgebreide lessen qua
Psycho-Sociale kennis

Praktijkdagen
Er zijn 14 praktijkdagen.
Daardoor is het geleerde lichter en ﬁjner om te onthouden.
Bij aanmelding op de site zie je op het aanmeldingsformulier de
startdatum en de locatie waar de opleiding gegeven wordt.
Details
Deze opleiding is HBO+ niveau (Plato / CPION register)
Opleidingsduur: 7 maanden
Vereiste medische voorkennis: geen
Locatie: thuisstudie en lesdagen in Amsterdam of andere
locaties.
Toetsing: eindtoets in maand naar keuze
Studieuren: 5 uren per week
Inhalen lesdag: in overleg
Betaalwijze: Ineens of in maand termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Syllabus: Je krijgt een uitgebreide studiegids
Lesboeken: ja, titels ontvang je na aanmelding
Register CPION: na afronding volgt registratie CPION
Kosten
www.nederlofcentrum.nl bij opleiding en paramedisch
Aanmelden
Aanmelden bij
www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven:
startdatum en betaalwijze

-7-

Medische Basiskennis HBO+ (plato) niveau
Details

De opleiding kent een schriftelijk
deel en 14 praktijkdagen en heeft
een heel praktische opbouw van
lesboek, studiegids en
bijbehorende studievragen.
Hierdoor kun je starten wanneer
je wilt. Dit systeem; lezen, leren
en de praktijkdagen maakt dat je
het heel goed opneemt.

Schriftelijk deel
Praktijk deel
HBO+ niveau
Plato niveau (CPION)
Studie-uren: 5-8 uur / wk
Vrijgesteld van btw
Termijnbetaling
BATC erkend
CPION register

Deze opleiding wordt uitgevoerd door erkende leraren waar
Nederlof Centrum een afspraak mee heeft gemaakt.
Het examen bestaat wordt regelmatig (vaak maandelijks)
afgenomen, dus je kunt kiezen wanneer je wilt deelnemen.
Praktijkdagen
Er zijn 14 praktijkdagen.
Daardoor is het geleerde lichter en ﬁjner om te onthouden.

Ruime accreditatie
Anatomie
(waar het lichaam uit
bestaat: botten en organen)
Fysiologie
(processen in het lichaam,
samenhang organen)
Pathologie (aandoeningen
en ziektebeelden, uitleg en
herkenning)
Psycho-Sociale kennis

Bij aanmelding op de site zie je op het aanmeldingsformulier de
startdatum en de locatie waar de opleiding gegeven wordt.
Details
Deze opleiding is HBO+ niveau (Plato / CPION register)
Opleidingsduur: 7 maanden
Vereiste medische voorkennis: geen
Locatie: thuisstudie en lesdagen in Amsterdam of andere
locaties.
Toetsing: eindtoets in maand naar keuze
Studieuren: 5 uren per week
Inhalen lesdag: in overleg
Betaalwijze: Ineens of in maand termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Syllabus: Je krijgt een uitgebreide studiegids
Lesboeken: ja, titels ontvang je na aanmelding
Register CPION: na afronding volgt registratie CPION
Kosten
www.nederlofcentrum.nl bij opleiding en paramedisch
Aanmelden
Aanmelden bij:
www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven:
startdatum en betaalwijze
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Paramedisch Traject
Overzicht
Speciaal voor studenten die
de opleiding AuraTouch
healing afgerond hebben, er
mee bezig zijn of zich
daarvoor gaan inschrijven.
Door de handige modulaire
opbouw te volgen in delen.
Nederlof Centrum verstrekt
het certiﬁcaat als alles
afgerond is (is inclusief).
Nederlof Centrum geeft de
uren-verklaring af aan einde
van het traject. (deze kan je
altijd kosteloos opvragen).
Het medische deel kan je op
twee verschillende manieren
volgen:
Medische basiskennis HBO.
Accreditatie CPION.
Volledig gericht op
medische basiskennis.
Medische basiskennis
psychosociaal HBO.
Accreditatie CPION.
Gericht op medische
basiskennis met een groot
deel psychosociale kennis
Indien elders opgeleid:
Paramedisch Beta-module

Specialisatie: AuraTouch Professioneel Energetisch Healer
Vooropleiding
2-jarige opleiding: Professioneel AuraTouch Aurahealer
De opleiding wordt onderwezen door het Nederlof Centrum,
Meer informatie: www.nederlofcentrum.nl of www.auratouch.nl
Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen
A) Paramedische inschrijving incl. Scriptie module
B) Voedingsmodule
C) Medische basiskennis
Paramedisch inschrijving
Dat is het eerste wat je doet als je het Paramedisch traject wilt
volgen. Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren
calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering
als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring
en verklaring vaardigheden & werkvormen.
Voedingsmodule
Deze wordt onderwezen in 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spijsverteringsstelsel, disbalans en balans,
bloedgroep dieet, de Veda's, herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, aanvullende informatie en toetsing.
(zie ook de uitleg voedingsmodule)
Door: Specialist (arts) in voeding en orthomoleculaire voeding
Medische Basiskennis
Hierbij heb je de keuze uit 2 variaties.
De studieduur van beide is ongeveer 7 maanden, afhankelijk
van het start moment.
Details HBO+ zie bij de eerder omschreven modules:
- Medische Basiskennis HBO+ (Cpion)
- Medische Psychosociale basis HBO+ (Cpion)
Extra vaardigheden
Niet nodig.
Details en kosten
www.nederlofcentrum.nl bij opleiding en voedingsmodule
Betaalwijze: Ineens of in termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Aanmelden
Aanmelden: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Paramedisch Traject
Overzicht

Specialisatie: Reiki Practitioner / multidisciplinair

Voor studenten die de
opleiding Reik-Practitioner
gevolgd hebben, bezig zijn
of zich gaan inschrijven.

Vooropleiding
Reiki 1 en Reiki 2
Opleiding Reiki Practitioner (bij door Reiki Ryoho erkende
leraar) Meer informatie: www.nederlofcentrum.nl

Nederlof Centrum staat voor
de hoogste norm van Usui
Shiki Ryoho Reiki in de lijn
van de grandmasters. Wij
werken volgens de normen
van Reiki Ryoho / Reiki
Alliance.

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen
A) Paramedische inschrijving incl. Scriptie module
B) Voedingsmodule
C) Medische basiskennis
D) Extra praktijkvaardigheden

Door de handige modulaire
opbouw te volgen in delen

Paramedisch inschrijving
Dat is het eerste wat je doet als je het Paramedisch traject wilt
volgen. Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren
calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering
als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring
en verklaring vaardigheden & werkvormen.

Nederlof Centrum verstrekt
het certiﬁcaat als alles
afgerond is (is inclusief)
Nederlof Centrum geeft de
uren-verklaring af aan einde
van het traject. (deze kan je
altijd kosteloos opvragen).
Het medische deel kan je op
twee verschillende manieren
volgen:
Medische basiskennis HBO.
Accreditatie CPION.
Volledig gericht op
medische basiskennis.
Medische basiskennis
psychosociaal HBO.
Accreditatie CPION.
Gericht op medische
basiskennis met een groot
deel psychosociale kennis
Elders opgeleid:
Als de RP opleiding gevolgd
is bij een Reiki Ryoho
erkende opleider kan je dit
traject volgen.
Praktijkvaardigheden kosten
zijn bij benadering.

Voedingsmodule
Deze wordt onderwezen in 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spijsverteringsstelsel, disbalans en balans,
bloedgroep dieet, de Veda's, herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, aanvullende informatie en toetsing.
(zie ook de uitleg voedingsmodule)
Door: Specialist (arts) in voeding en orthomoleculaire voeding
Medische Basiskennis
Hierbij heb je de keuze uit 2 variaties.
De studieduur van beide is ongeveer 7 maanden, afhankelijk
van het start moment.
Details HBO+ zie bij de eerder omschreven modules:
- Medische Basiskennis HBO+ (Cpion)
- Medische Psychosociale basis HBO+ (Cpion)
Extra Praktijkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze
maken. Kies uit bijvoorbeeld:
Shin-Do cursus, aromatherapie, meditatie- en
ontspanningstechnieken.
Details en kosten
Kosten: www.nederlofcentrum.nl bij opleiding, paramedisch
Betaalwijze: Ineens of in termijnen
Btw: deze opleiding is grotendeels vrij van btw
Aanmelden via ons: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Paramedisch Traject
Overzicht
Voor als je de opleiding tot
Reikimaster afgerond hebt
of daarmee bezig bent.
Nederlof Centrum staat voor
de hoogste norm van Usui
Shiki Ryoho Reiki in de lijn
van de grandmasters. Wij
werken volgens de normen
van Reiki Ryoho / Reiki
Alliance.
Door de handige modulaire
opbouw te volgen in delen
Nederlof Centrum verstrekt
het certiﬁcaat als alles
afgerond is (is inclusief) .
Nederlof Centrum geeft de
uren-verklaring af aan einde
van het traject. (deze kan je
altijd kosteloos opvragen).
Het medische deel kan je op
twee verschillende manieren
volgen:
Medische basiskennis HBO.
Accreditatie CPION.
Volledig gericht op
medische basiskennis.
Medische basiskennis
psychosociaal HBO.
Accreditatie CPION.
Gericht op medische
basiskennis met een groot
deel psychosociale kennis
Elders opgeleid:
Zolang het voldoet aan Reiki
Ryoho of aan de Reiki
Alliance is dat geen
belemmering.

Specialisatie: Reiki Master - Usui Shiki Ryoho
Vooropleiding
Reiki 1 en Reiki 2
Reiki Practitioner Opleiding (de jaartraining)
Opleiding Reiki Master (normen Reiki Ryoho / Reiki-Aliance)
Meer informatie: www.nederlofcentrum.nl
Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen
A) Paramedische inschrijving incl. Scriptie module
B) Voedingsmodule
C) Medische basiskennis
Paramedisch inschrijving
Dat is het eerste wat je doet als je het Paramedisch traject wilt
volgen. Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren
calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering
als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring
en verklaring vaardigheden & werkvormen.
Voedingsmodule
Deze wordt onderwezen in 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spijsverteringsstelsel, disbalans en balans,
bloedgroep dieet, de Veda's, herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, aanvullende informatie en toetsing.
(zie ook de uitleg voedingsmodule)
Door: Specialist (arts) in voeding en orthomoleculaire voeding
Medische Basiskennis
Hierbij heb je de keuze uit 2 variaties.
De studieduur van beide is ongeveer 7 maanden, afhankelijk
van het start moment.
Details HBO+ zie bij de eerder omschreven modules:
- Medische Basiskennis HBO+ (Cpion)
- Medische Psychosociale basis HBO+ (Cpion)
Extra vaardigheden
Niet nodig
Details en kosten
Kosten: www.nederlofcentrum.nl bij opleiding, paramedisch
Betaalwijze: Ineens of in termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Aanmelden via ons: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Paramedisch Traject
Overzicht
Voor studenten die de
opleiding Meditatieleraar
gevolgd hebben, er mee
bezig zijn of zich gaan
inschrijven.
Door de handige modulaire
opbouw te volgen in delen
Nederlof Centrum verstrekt
het certiﬁcaat als alles
afgerond is (is inclusief) .
Nederlof Centrum geeft de
uren-verklaring af aan einde
van het traject. (deze kan je
altijd kosteloos opvragen).
Het medische deel kan je op
twee verschillende manieren
volgen:
Medische basiskennis HBO.
Accreditatie CPION.
Volledig gericht op
medische basiskennis.
Medische basiskennis
psychosociaal HBO.
Accreditatie CPION.
Gericht op medische
basiskennis met een groot
deel psychosociale kennis
Indien elders opgeleid:
Paramedisch Beta-module
Praktijkvaardigheden kosten
zijn bij benadering

Specialisatie: Meditatie leraar
Vooropleiding
De beroepsopleiding Meditatieleraar / lichaamswerk van het
Nederlof Centrum afgerond hebben of inschreven zijn.
Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen
A) Paramedische inschrijving incl. Scriptie module
B) Voedingsmodule
C) Medische basiskennis
D) Extra praktijkvaardigheden
Paramedisch inschrijving
Dat is het eerste wat je doet als je het Paramedisch traject wilt
volgen. Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren
calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering
als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring
en verklaring vaardigheden & werkvormen.
Voedingsmodule
Deze wordt onderwezen in 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spijsverteringsstelsel, disbalans en balans,
bloedgroep dieet, de Veda's, herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, aanvullende informatie en toetsing.
(zie ook de uitleg voedingsmodule)
Door: Specialist (arts) in voeding en orthomoleculaire voeding
Medische Basiskennis
Hierbij heb je de keuze uit 2 variaties.
De studieduur van beide is ongeveer 7 maanden, afhankelijk
van het start moment.
Details HBO+ zie bij de eerder omschreven modules:
- Medische Basiskennis HBO+ (Cpion)
- Medische Psychosociale basis HBO+ (Cpion)
Extra Praktijkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze
maken. Kies uit bijvoorbeeld:
Shin-Do cursus, reiki 1, reiki 2, RP opleiding, aromatherapie.
Details en kosten
Kosten: www.nederlofcentrum.nl bij opleiding, paramedisch
Betaalwijze: Ineens of in termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Aanmelden via ons: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Paramedisch Traject Beta module
Overzicht

Gebaseerd op een elders gevolgde opleiding

Voor studenten die al een
professionele opleiding
elders gevolgd hebben.

Vooropleiding
Een of meerdere opleidingen die je elders gevolgd hebt maar
wel geaccrediteerd zijn door KTNO of FONG of HBO of een
academische achtergrond hebben.

De opleiding dient wel echt
serieus te zijn en
vergelijkbaar met de
kwaliteit van de opleidingen
van Nederlof Centrum.
Zoals een accreditatie van
bijvoorbeeld de BATC of
een HBO opleiding.

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen
A) Paramedische inschrijving incl. Scriptie module
B) Voedingsmodule
C) Medische basiskennis
D) Extra praktijkvaardigheden

Door de handige modulaire
opbouw te volgen in delen
Nederlof Centrum verstrekt
het certiﬁcaat als alles
afgerond is (is inclusief)
Nederlof Centrum geeft de
uren-verklaring af aan einde
van het traject. (deze kan je
altijd kosteloos opvragen).
Het medische deel kan je op
twee verschillende manieren
volgen:
Medische basiskennis HBO.
Accreditatie CPION.
Volledig gericht op
medische basiskennis.
Medische basiskennis
psychosociaal HBO.
Accreditatie CPION.
Gericht op medische
basiskennis met een groot
deel psychosociale kennis
Praktijkvaardigheden kosten
zijn bij benadering

Paramedisch inschrijving
Dat is het eerste wat je doet als je het Paramedisch traject wilt
volgen. Daar valt onder: Inschrijving, scriptie-module, uren
calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certiﬁcering
als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring
en verklaring vaardigheden & werkvormen.
Voedingsmodule
Deze wordt onderwezen in 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spijsverteringsstelsel, disbalans en balans,
bloedgroep dieet, de Veda's, herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde
oplossingen, aanvullende informatie en toetsing.
(zie ook de uitleg voedingsmodule)
Door: Specialist (arts) in voeding en orthomoleculaire voeding
Medische Basiskennis
Hierbij heb je de keuze uit 2 variaties.
De studieduur van beide is ongeveer 7 maanden, afhankelijk
van het start moment.
Details HBO+ zie bij de eerder omschreven modules:
- Medische Basiskennis HBO+ (Cpion)
- Medische Psychosociale basis HBO+ (Cpion)
Module Praktijkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze
maken. Kies uit bijvoorbeeld:
Shin-Do basis training, reiki 1, reiki 2, RP opleiding,
aromatherapie. Het kantoor kan je daarmee helpen.
Details en kosten
Kosten: www.nederlofcentrum.nl bij opleiding, paramedisch
Betaalwijze: Ineens of in termijnen
Btw: deze opleiding is vrij van btw
Aanmelden via ons: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden
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Paramedisch Traject - ontheffingen
Overzicht
Opleidingen voor een
tweede of derde keer volgen
is uiteraard overbodig.
Als een eerder gevolgde
opleiding echt voldoet aan
de hedendaagse eisen kan
je daar een onthefﬁng voor
aanvragen. In de praktijk
voldoet een opleiding echter
niet altijd aan de eisen.
De onthefﬁngsaanvraag
wordt in behandeling
genomen zodra we deze
hebben ontvangen en de
kosten zijn voldaan.
Uiteraard ontvang je daar
een nota voor.
Als er aanvullende
gegevens nodig zijn neemt
Nederlof Centrum contact
met je op.
De onthefﬁng is gebaseerd
op 2 zaken:
Is het niveau voor Nederlof
Centrum voldoende om het
certiﬁcaat Paramedisch
Natuurgeneeskundige te
verstrekken.
Is het niveau naar onze
inschatting voldoende om
ook door bijvoorbeeld de
BATC geaccepteerd te
worden.
Dit is een professionele
inschatting. Elke beroepsorganisatie hanteert haar
eigen normen hierin.

Algemene informatie ontheffing medisch
HBO / MBO niveau
Veel opleidingen (ook tot verpleegkundige en veel therapeuten
opleidingen) hebben ofﬁcieel mbo niveau en dat is niet
voldoende.
Of de opleiding is hbo maar het medisch deel is intern MBO.
Onthefﬁng met BIG registratie / arts
Als je als tandarts, arts, huisarts, verpleegkundige hbo of een
BIG registratie hebt is er een heel grote kans dat je een
onthefﬁng kunt aanvragen.
Onthefﬁng met BATC / KTNO of andere accreditaties
Het feit dat een opleiding een accreditatie heeft zal niet
automatisch leiden tot onthefﬁng. (Niet elke opleiding vinden wij
van voldoende inhoudelijk niveau)
Onthefﬁng Module Medische Basiskennis HBO
Voor de module Medische basiskennis is onthefﬁng aan te
vragen als er eerder een opleiding is gevolgd met Anatomie,
Fysiologie, Pathologie en Psychosociale kennis op minimaal
HBO niveau en goedgekeurd door het KTNO / BATC.
Onthefﬁng Module Medische Basiskennis HBO+ (plato)
Voor de module Medische basiskennis is onthefﬁng aan te
vragen als er eerder een opleiding is gevolgd met Anatomie,
Fysiologie, Pathologie en Psychosociale kennis op HBO niveau
en goedgekeurd door de CPION (richtlijnen Plato)
Onthefﬁng Module Voeding
Voor de module Voeding is wat lastiger door de speciﬁeke
kennis en het niveau van onderwijs. Onthefﬁng is aan te vragen
als er eerder een opleiding is gevolgd met voedingsleer,
orthomoleculaire applicatie en praktijkgerichte oplossingen op
minimaal HBO niveau. De meeste opleidingen (ook tot
verpleegkundige en therapeuten opleidingen en zelfs diëtist)
hebben dit niveau niet. (De voedingsleer gebaseerd op de
'schijf van vijf' voldoet niet aan de voorwaarden.)
Meer informatie
www.nederlofcentrum.nl
bij opleiding Paramedisch en onthefﬁngen.
Procedure
Er bestaat een procedure om onthefﬁng aan te vragen. Daar
zijn ook enige kosten aan verbonden.
Zie www.nederlofcentrum.nl bij opleiding, paramedisch.
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Nederlof Centrum
Oprichters
Sunny Nederlof
Supervisie leraren-team en
opleidingen.
Opgegroeid in Nederland,
Indonesië en Maleisië,
gewoond in Nederland,
Zweden, Frankrijk, Spanje
en Mexico. Momenteel
woonachtig in Nederland en
Spanje.
Ruim 40 jaar bezig met
healing, spiritualiteit. Meer
dan 25 jaar actief als Reiki
Master en Auratouch
leraar. Deze rijke ervaring
komt terug in haar werk in
het bestuur van stichting
Reiki Ryoho en het opleiden
en begeleiden van leraren.
Bas Buis
Supervisie leraren-team en
opleidingen.
Geboren in Nederland,
gewoond in Nederland,
Zweden, Frankrijk, Spanje
en Mexico en nu woonachtig
in Nederland en Spanje. Al
20 jaar Usui Master, ShinDo trainer en Auratouch
leraar. Deze rijke ervaring
komt terug in zijn taak in het
bestuur van stichting Reiki
Ryoho, de Nederlof
Foundation en het opleiden
en begeleiden van leraren.
Leraren team
Nederlof Centrum werkt met
een team van ervaren,
erkende en uiterst
getalenteerde docenten.
De leraren zelf staan onder
directe leiding van het
supervisie team.

Ervaring en kwaliteit
Het Reiki - Instituut / Nederlof Centrum is al meer dan 20 jaar
een brandpunt van Reiki, healing, spiritualiteit en kwaliteit in al
haar cursussen en opleidingen.
Het instituut leidt op volgens de hoogste normen. Normen die
het instituut veelal zelf heeft helpen creëren door haar
jarenlange ervaring, haar rol in de oprichting van het
overkoepelend orgaan Reiki Ryoho en als grondlegger van de
Shin-Do technieken en de AuraTouch Aurahealing opleiding.
Waar
Deze opleidingen worden altijd gegeven op professionele,
prettige locaties. Vaak in Almere, soms in Amsterdam of een
andere centrale locatie in Nederland. Dat is ruim tevoren
bekend (zie de website)
Medische Basiskennis wordt meestal onderwezen in
Amsterdam.
Na de aanmelding ontvang je een bevestiging met een
routebeschrijving. Velen komen van ver, zowel binnen
Nederland als uit België en Duitsland, en op onze website staat
bij de betreffende locatie altijd een lijst van hotels.
Voorwaarden
Het Nederlof centrum hanteert duidelijke algemene
voorwaarden. Bij elke bevestiging ontvang je een verkort
uittreksel daarvan. Op de website bij 'nederlof' en 'algemene
voorwaarden' staan de volledige voorwaarden.
aangesloten
Aangesloten bij CRKBO en erkend door de KTNO. Wij vallen
onder het klachtenrecht van het KTNO.
Werken met de BATC, KTNO en CAT.
Daarnaast is Nederlof Centrum aangesloten bij Reiki Ryoho en
de Reiki Alliance.
Boeken oprichters
Het Complete Handboek Reiki
Uitgeverij Hemelz, ISBN 978-90-78560-03-6
Ook als Ebook verschenen (iPad en andere readers)
Het Boek van Overvloed
Het Boek van Overvloed gaat over het geheim achter geld
kracht en liefde. Uitgeverij Hemelz ISBN 978-90-78560-04-3
Ook verschenen:
Das Buch vom Überﬂuss
The Book of Abundance
El Libro de la Abundancia
Alle eBook versies: www.probooks.eu
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Extra informatie
Tarieven
Tarieven gelden op het
moment van druk. Deze
kunnen veranderen. De
website is altijd correct.
Meer info, routes en diverse
brochures van opleidingen.
zijn op de website te
bekijken en te downloaden.
Pers /televisie
Op de website
www.nederlofcentrum.nl bij
Pers/TV staan diverse
artikelen in kranten en
magazines, en kan je
televisie uitzendingen
bekijken.
Professioneel
Op het centrum worden
cursussen en opleidingen
gegeven op professioneel
niveau.
Toonaangevend
Je krijgt altijd les van een
leraar die toonaangevend is
in het vakgebied.
Als je besluit verder te gaan,
of dat nu reiki, aurahealing
of meditatie betreft, blijkt dat
de cursussen perfect op
elkaar aansluiten, en
voldoen aan de normen om
door te gaan voor het
paramedisch therapeuten
niveau en dat ze ook als bijen nascholing erkend zijn.
Wij werken met
CRKBO, KTNO, BATC,
VBAG, LVNG, Reiki Ryoho,
de Reiki Alliance en C.A.T.

Nederlof Centrum
Register: CRKBO - KTNO
www.nederlofcentrum.nl
kantoor@nederlofcentrum.nl
Tel. 020-6855466
Bank: NL96RABO0166286591

