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Opleiding Quantumbioresonantie 2e jaar 2018/2019 
 

.  
De praktijklessen voor SCIO/INDIGO/Eductor worden gegeven door en José Hoogeveen 
acupuncturiste, orthomoleculair en INDIGO/SCIO-MORA-therapeut  en Wim Verschelden,    
orthomoleculair en INDIGO/SCIO-therapeut  
De lessen zijn van 9.00 uur–17.00 uur. 
Het tweede jaar bestaat uit 4 modules.  
Mogelijk kan ook nog een extra verdiepingsmodule worden gevolgd. 

 
 

1. Basisbioregulatiesysteem en Littekenstoorvelden  
          Za. 15/09/ 2018        Ochtendprogramma 

   Het Basisbioregulatiesysteem volgens Pischinger;  
   José Hoogeveen.   
   Houdingsdiagnostiek in relatie tot  littekenstoorvelden 

     en bloedgroepen; Simon Thijs; podostatisch therapeut 
     Middagprogramma 
     Behandeling van littekens met INDIGO/SCIO/Eductor/ 

   bioresonantie door Simon Thijs, José Hoogeveen 
 
 

2. Allergie en het immuunsysteem 
        Za. 13/10/ 2018        Ochtendprogramma 

  De rol van voeding op de darm en allergie 
                       Wim Verschelden 

                                             Middagprogramma 
      Allergie behandelen met INDIGO/SCIO/ 
    Eductor/bioresonantie door  Wim Verschelden        
       

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gebitsproblematiek en ontstekingshaarden  
           Za. 08/12/2018       Ochtendprogramma 

                                Gebitsproblematiek en ontstekingshaarden;   José Hoogeveen. 
                                      Middagprogramma    
                                              Ontstekingshaarden/TMJ herkennen en behandelen met 
                                              INDIGO/SCIO/Eductor/bioresonantie door  
      José Hoogeveen. 
            
                 

4. Psyche en emoties 
 Za. 05/01/2019       Ochtendprogramma 

                                                  Introductie in psyche en emoties; Jose Hoogeveen               
                                                  Middagprogramma 
                                                  Behandeling met Bloesemtherapie met INDIGO/SCIO/ 
                                                  José  Hoogeveen 
 

5. Coachingsdag op nader te bepalen datum in onderling overleg 
 
                                                   
                                     
 

                                                                  

09/02/2019  examens 
 

Nadere gegevens 
 

 
Lokatie;                        Praktijk voor Nieuwetijdse Geneeswijzen, Weteringlaan 1, 2377 XN  

              Oude Wetering 
 

Lestijden;               Zaterdag van 9.00-17.00 uur. 
 

Oefengroepen; Het lesprogramma is zeer intensief en vereist zowel studie als oefening. 
In de eerste module worden oefengroepen gevormd waarmee u met        
elkaar kunt gaan trainen in het meten en behandelen. 
De praktijkruimte is iedere avond beschikbaar om te oefenen. 
 

Studiebelasting;           Het doornemen van het studiemateriaal en het oefenen   
   kost aan tijd ongeveer 5 uur per week 
 

Persoonlijke   Na module 3, wordt een  afspraak gemaakt voor persoonlijke  
begeleiding;   begeleiding en coaching.  
 

 

Niveau Opleiding;  HBO-niveau 



 

 
 
 
 
 
Vooropleiding;    Geneeskunde, fysiotherapie, verpleegkunde, verloskunde, met   
           energetische vervolgopleiding zoals acupunctuur, meridiaantherapie, 
           homeopathie, osteopathie.  

 Kandidaten met de gewenste vooropleiding kunnen deelnemen aan  
 het examen. 

 

Studiemateriaal;  Tijdens de opleidingsdagen wordt een studiemap verstrekt.  
    Er wordt een literatuurlijst vermeld aan het einde van iedere  
   module.  

 

Examens;  Wanneer voldaan wordt aan de vooropleidingseisen en alle modules  
   zijn gevolgd, kan deelgenomen worden aan het examen. 
   Naast 1 docent is hierbij een examencoördinator aanwezig.  

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en het life diagnostiseren 
en behandelen van een cliënt op de apparatuur. 
Mochten de resultaten onvoldoende zijn dan kan het jaar erop opnieuw 
examen worden gedaan al dan niet in combinatie met het maken van 
cliëntcasussen. Aanmelding voor het examen vindt plaats uiterlijk 1 maand 
voor de examendatum. 

            

 
Kosten gehele opleiding 
 
€ 640,00 inclusief examens, lunches, koffie, thee en studiemap 
De opleiding is vrijgesteld van BTW 
De kosten voor de individuele begeleiding betaalt u per consult en zijn niet inbegrepen. 

 
Accreditatie 
 
Door de NWP, VNT,  
 

Opgeven en informatie 
  
jose@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl 
secretariaat: 071-3313943, José Hoogeveen Tel.: 06-27051481 
 
 

      


