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ERKEND HBO PARAMEDISCH THERAPEUT

Introductie
Nederlof Centrum, al jaren een toonaangevend onderwĳscentrum op het gebied van
healing en innerlĳke groei, verzorgt het traject tot:
HBO Paramedisch Natuurgeneeskundige / Therapeut.

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 / therapeut
De beroepsopleidingen van Nederlof Centrum zĳn geaccrediteerd op pre-HBO niveau.
Eén van onze beroepsopleidingen in combinatie met dit paramedisch traject geeft je de
kwalificatie HBO Paramedisch Natuurgeneeskundige / therapeut.
Je kunt dit in ongeveer één tot jaar afronden (afhankelĳk van de startdata en het
moment van aanmelding).

Titel na de opleiding
Na het Paramedische traject verstrekt Nederlof Centrum de certificering HBO
Paramedisch Therapeut.

Aansluiting
Na afronding kan je je aansluiten bĳ bĳvoorbeeld de CAT of BATC. Dan gaat een groot
deel van de zorgverzekeraars over tot vergoeding van je consulten.

Studie-uren
Elke paramedische keuze kent minimaal 420 studie-uren.
In ECTS is dat 15 ECTS.

Werkvormen
Je dient qua studie 5 werkvormen te beheersen zoals bĳvoorbeeld aurahealing,
chakrahealing, voeding en aromatherapie (wĳ verstrekken een lĳst).

Natuurgeneeskundige Principes
De studie-uren dienen in een bepaalde verhouding verdeeld te zĳn over de 5
natuurgeneeskundige principes. Deze principes zĳn energie, prikkeloverdracht, drainage
(afvoer), voeding en de psyche.

3



DE ONDERDELEN - KORTE UITLEG
1) Paramedisch inschrĳving
Daar valt onder: Inschrĳving, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen,
certificering als Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en verklaring
vaardigheden & werkvormen.

2) 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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot het hoogste niveau
(CPION accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor
het STAP-budget. Meer informatie vind je op onze website.

5) Indien nodig 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 hebben op zichzelf nog 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.

Uren norm HBO
De kwalificatie Paramedisch natuurgeneeskundige kent een studie-uren belasting
kennen van 420 studie uren (15 ECTS).
Daarbĳ telt mee:
- Basis studie, voedingsmodule, extra cursussen
- Medische basiskennis is verplicht maar telt niet mee qua uren.
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MODULAIR IS IDEAAL
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 Centrum 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 in het uren-overzicht
zetten en stuurt je deze op verzoek toe; Nederlof Centrum kan je altĳd adviseren of je
voldoet aan de eisen van bĳvoorbeeld de CAT of BATC.

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

Data lesdagen Medische Basiskennis
HBO+ Medische basiskennis kent geen vaste startdatum voor het praktĳk/theoriedeel.
Bepaal zelf je startdatum. Hoor en werkcolleges zĳn vrĳblĳvend te volgen. Meer
informatie betreft de tĳden, locatie, vind je terug op onze website.

Data Praktĳkvaardigheden
De data van de cursussen staan op de website bĳ ‘agenda’

Aanmelden
Via de website www.nederlofcentrum.nl.

Traject informatie met lesgelden e.d.
Deze brochure geeft veel uitleg.
Op de website staat elk traject tot in details, inclusief alle lesgelden en studie-uren.
Daar staan ook de tarieven van alle modules.

Noot:
Bĳ veranderingen is de website het meest up-to-date.
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MODULE HBO VOEDING
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.

Orthomoleculair
Linus Pauling (professor) was naast tweevoudig Nobelprĳs winnaar ook visionair en de
grondlegger van de orthomoleculaire voedingsleer.
De orthomoleculaire geneeskunde streeft naar het werken met stoffen die het lichaam
zonder schade kan gebruiken en verwerken. De opleiding 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.

Basiskennis en praktĳkdagen
De module voeding bestaat uit 2 delen, namelĳk het basisdeel dat je digitaal volgt en het
praktĳkdeel. Het digitale basisdeel bestaat uit handige basiskennis over voeding. Je kunt
het basisdeel op je eigen tempo volgen, of je nu enkele maanden voor aanvang van de
praktĳkdagen met het digitale basis start, of dat je de basis volgt tegelĳkertĳd met de
praktĳkdagen.

Basiskennis voeding
Dit basisdeel is thuisstudie en kun je op je eigen tempo volgen. De lesstof zorgt ervoor
dat je tĳdens de praktĳklessen voorbereid bent. De lesstof is opgesplitst in handige, niet
te lange, lessen die je per les kunt afronden en toetsen.

Praktĳkdagen
Er zĳn 8 dagdelen, verdeeld over 4 volle lesdagen.
Elke lesdag kent de uitleg van het onderwerp, problematiek, oorzaken, oplossingen en
advisering daarin.

Details
Vereiste medische voorkennis: geen
Locatie: Almere
Betaalwĳze: aanbetaling bĳ inschrĳving, restbedrag 30 dagen voor aanvang van les 1 of
het restbedrag in 4 termĳnen.
Btw: deze opleiding is geheel vrĳ van btw.
Lesmateriaal: papieren syllabus en digitale basiskennis.
Geeft recht op registratie bĳ www.voedingscoaches.nl.

Meer informatie en aanmelden
www.nederlofcentrum.nl bĳ opleidingen of aanmelden.
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MEDISCHE BASISKENNIS HBO + (PLATO) NIVEAU

De opleiding Medische basiskennis is een opleiding op HBO niveau, erkend door het
CPION welke je alles leert wat je moet weten over Anatomie, Fysiologie en Pathologie.
Bĳ deze opleiding is de lesstof gebundeld in een werkboek en de docent (je ‘coach’). Je
hebt geen lange dagen gevuld met uren hoorcollege, maar gaat proactief aan de slag.
Jĳ bepaalt zelf de doorlooptĳd van de studie. Hierdoor kun je starten wanneer je wilt. De
hoor en werkcolleges in Utrecht zĳn zelf in te plannen.
Deze opleiding wordt uitgevoerd door erkende leraren waar Nederlof Centrum een
afspraak mee heeft gemaakt.
Er zĳn gedurende het jaar meerdere examen mogelĳkheden.

Praktĳkdagen
Een keer per twee weken op de vrĳdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) zĳn er
lesdagen gepland van 09.30 tot 16.30 uur in Utrecht. Iedere eerste vrĳdag van de
maand start er een nieuwe groep (waarbĳ het aantal deelnemers onbeperkt is). De
lessen vinden in de periode september tot en met juni plaats.

Details
Deze opleiding is HBO+ niveau (Plato / CPION register)
Opleidingsduur: 12 maanden maximaal
Vereiste medische voorkennis: geen
Locatie: thuisstudie en lesdagen in Utrecht.
Toetsing: ja, toets wordt afgenomen in Utrecht
Studie-uren: 5 uren per week
Inhalen lesdag: in overleg
Betaalwĳze: ineens of via STAP-budget / Medische Basiskennis komt in aanmerking
voor STAP-budget
Btw: deze opleiding is vrĳ van btw
Werkboek: verplicht
Lesboeken: indien nodig, titels ontvang je na aanmelding
Register CPION: na afronding volgt registratie CPION

Kosten
www.nederlofcentrum.nl bĳ opleiding en paramedisch

Aanmelden
Aanmelden: www.nederlofcentrum.nl/aanmelden

Op het aanmeldingsformulier kan je de startdatum en betaalwĳze aangeven.
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PARAMEDISCH TRAJECT

Specialisatie: AuraTouch Professioneel Energetisch Healer
Vooropleiding
2-jarige opleiding: Professioneel AuraTouch Aurahealer.
De opleiding wordt onderwezen door het Nederlof Centrum.

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen

A) Paramedische inschrĳving
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, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certificering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en verklaring vaardigheden
en werkvormen.

Voedingsmodule
Deze bestaat uit een ondersteunend basiskennis deel en 8 dagdelen praktĳk les,
verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spĳsverteringsstelsel, disbalans en balans, het herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, aanvullende
informatie en toetsing. (zie ook de uitleg voedingsmodule)
Docent: specialist in orthomoleculaire voeding

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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot hoogste niveau (CPION
accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor het STAP-
budget. Meer informatie vind je op onze website.

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

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

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen

A) Paramedische inschrĳving
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, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certificering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring.
Voedingsmodule
Deze bestaat uit een ondersteunend basiskennis deel en 8 dagdelen praktĳk les,
verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spĳsverteringsstelsel, disbalans en balans, het herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, aanvullende
informatie en toetsing. (zie ook de uitleg voedingsmodule)
Docent: specialist in orthomoleculaire voeding

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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot hoogste niveau (CPION
accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor het STAP-
budget. Meer informatie vind je op onze website.

Extra Praktĳkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze maken. Kies uit
bĳvoorbeeld: Shin-Do cursus, aromatherapie, overvloed, 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
De website is het meest up-to-date.
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PARAMEDISCH TRAJECT

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 / NVRM)

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen

A) Paramedische inschrĳving
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, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certificering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en verklaring vaardigheden
& werkvormen.

Voedingsmodule
Deze bestaat uit een ondersteunend basiskennis deel en 8 dagdelen praktĳk les,
verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spĳsverteringsstelsel, disbalans en balans, het herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, aanvullende
informatie en toetsing. (zie ook de uitleg voedingsmodule)
Docent: specialist in orthomoleculaire voeding

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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot hoogste niveau (CPION
accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor het STAP-
budget. Meer informatie vind je op onze website.

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

Specialisatie: Meditatieleraar
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
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, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certificering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en verklaring vaardigheden
en werkvormen.

Voedingsmodule
Deze bestaat uit een ondersteunend basiskennis deel en 8 dagdelen praktĳk les,
verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spĳsverteringsstelsel, disbalans en balans, het herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, aanvullende
informatie en toetsing. (zie ook de uitleg voedingsmodule)
Docent: specialist in orthomoleculaire voeding

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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot hoogste niveau (CPION
accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor het STAP-
budget. Meer informatie vind je op onze website.

Extra Praktĳkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze maken, bĳvoorbeeld:
Shin-Do cursus, reiki 1, reiki 2, overvloed, 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
De website is het meest up-to-date.
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PARAMEDISCH TRAJECT BETA MODULE

Gebaseerd op een elders gevolgde opleiding
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.

Modules
Het Paramedisch-traject bestaat uit deze onderdelen

A) Paramedische inschrĳving
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, uren calculatie, controle vaardigheden en werkvormen, certificering als
Paramedisch natuurgeneeskundige, afgifte uren-verklaring en verklaring vaardigheden
en werkvormen.

Voedingsmodule
Deze bestaat uit een ondersteunend basiskennis deel en 8 dagdelen praktĳk les,
verdeeld over 4 dagen.
Vereiste voorkennis: geen
Inhoud o.a.: Spĳsverteringsstelsel, disbalans en balans, het herkenning van voeding
gerelateerde klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, aanvullende
informatie en toetsing. (zie ook de uitleg voedingsmodule)
Docent: specialist in orthomoleculaire voeding

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 die veel
verzekeringen vergoeden. De Medische Basiskennis leid op tot hoogste niveau (CPION
accreditatie). Deze Medische Basiskennis opleiding komt in aanmerking voor het STAP-
budget. Meer informatie vind je op onze website.

Module Praktĳkvaardigheden
Je dient uit het aanbod van het Nederlof Centrum een keuze maken, bĳvoorbeeld:
Shin-Do, reiki 1, reiki 2, overvloed, aromatherapie, meditatie cursus.
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
HBO / MBO niveau
Veel opleidingen (ook tot verpleegkundige en veel therapeuten opleidingen) hebben
officieel mbo niveau en dat is niet voldoende. Het komt ook voor dat de opleiding hbo
niveau is, maar het medisch deel is feitelĳk 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 accreditatie CAT, BATC / KTNO of anders
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. Veel 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 is een procedure om ontheffing aan te vragen. Daar zĳn ook enige kosten aan
verbonden. 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 nemen wĳ contact met je op.
Bĳ het verstrekken van de ontheffing wordt gekeken naar 2 onderdelen:
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 de CAT of
BATC geaccepteerd te worden.
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NEDERLOF CENTRUM
Ervaring en kwaliteit
Het Reiki - Instituut / Nederlof Centrum is al meer dan 30 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.

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 30 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, Shin- Do 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 en zĳn
terug te vinden op de website.

Pers
Op de website www.nederlofcentrum.nl bĳ Pers/TV staan diverse artikelen in kranten en
magazines, en kan je televisie uitzendingen bekĳken.

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
*Over het boek overvloed geven we 2x per jaar een workshop.

Ook verschenen
Das Buch vom Überfluss
The Book of Abundance
El Libro de la Abundancia
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EXTRA INFORMATIE
Certificaat
Het Nederlof Centrum verstrekt het certificaat als alles afgerond is.
Tarieven
Tarieven gelden op het moment van druk. Deze kunnen veranderen. De website is altĳd
correct.

Locatie
Deze opleidingen worden altĳd gegeven op professionele, prettige locaties in Almere en
Amsterdam, of een andere centrale locatie in Nederland. Dat is ruim tevoren bekend (zie
de website)
Medische Basiskennis wordt onderwezen in Utrecht.
Na de aanmelding ontvang je een bevestiging met een routebeschrĳving. Velen komen
van ver, zowel binnen Nederland als uit België of Duitsland, en op onze website staat bĳ
de betreffende locatie altĳd een lĳst van hotels.

Brochures
Alle brochures zĳn te bekĳken en te downloaden op de website

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.

Professioneel
Op het centrum worden cursussen en opleidingen gegeven op professioneel niveau

Aangesloten
Aangesloten bĳ CRKBO en erkend door de KTNO. Wĳ vallen onder het klachtenrecht
van het KTNO. Nederlof Centrum werkt met KTNO, CAT en BATC. Daarnaast is
Nederlof Centrum aangesloten bĳ Reiki Ryoho en de Reiki Alliance.

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 bĳ- en nascholing erkend zĳn.
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Nederlof Centrum
kantoor@nederlofcentrum.nl
www.nederlofcentrum.nl

Telefoon 020-6855466 (+31 20 6855466)
Rabobank: NL96RABO0166286591

BIC/SWIFT: RABONL2U


