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       Nieuwetijdse Geneeswijzen 

 

De opleiding Quantumbioresonantie is geheel vernieuwd. De theoretische basis is ontwikkeld vanuit 

inzichten uit de quantumfysica, het biofotonenonderzoek, het gedachtengoed van Dr. Hamer; 

zielsoorzaken van ziekte, de littekentherapie volgens Simon Thijs, orthomolecualire geneeskunde, de 

acupunctuur en energetica, de fysiologie en de homeopathie. 

De theorielessen vinden plaats in de ochtend, de praktijk op de SCIO, INDIGO, EDUCTOR, QUEST in de 

middagen. De praktijklessen op de apparatuur zijn gericht op het werken vanuit het gedachtengoed 

van Dr. Hamer en het maken van ‘’behandelstraatjes’’. 

De theorielessen of praktijklessen zijn apart te volgen. 

 

Module  1.  Zaterdag 1 juni 2019 

 Introductie Quantumbioresonantie; 

De ontwikkeling van frequentie-apparatuur heeft een weg afgelegd die synchroon loopt met de 

ontwikkelingen in de tijd van het lineaire denken naar het quantumtijdperk. We nemen een kijkje in 

deze wereldbeelden en volgen de ontwikkeling van de apparatuur. Docente: José Hoogeveen, 

acupuncturiste, bioresonantie- en orthomoleculair therapeute. 

Module  2.  Zaterdag 6 juli 2019 

Deep into  the CORE of Illness.  

Dr. Hamer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontstaan van kanker en andere ernstige 

ziektes. In zijn onderzoek zag hij dat 90% van de mensen die tumoren ontwikkelen een onopgelost 



emotioneel conflict hebben. Dit conflict kan zich uiten in de groei van weefsel in het lichaam op een 

specifieke locatie. We leren in deze module het onderzoek van Dr. Hamer kennen en maken een 

begin met zijn werkwijze.Docente: José Hoogeveen, acupuncturiste, bioresonantie- en 

orthomoleculair therapeute. 

Module  3. Zaterdag 31 augustus 2019 

Littekens en het basisbioregulatiesysteem 

Littekens herstellen in 80% van de wonden niet volledig en kunnen zo een stoorveld vormen in het 

basisbioregulatiesysteem en de meridianen. Fysieke klachten en emotionele problemen kunnen het 

gevolg zijn. Simon Thijs heeft door zijn jarenlange ervaring een methode ontwikkeld om 

littekenweefsel te diagnostiseren en te behandelen met frequentieapparatuur. In deze module 

introduceert hij zijn methode. Docent: Simon Thijs, podostatisch therapeut 

Verdieping littekentherapie 

Facultatief en apart te volgen van de opleiding, 2 dagen bij Simon Thijs. In deze modules leert Simon 

Thijs de kneepjes van het vak en deelt zijn jarenlang opgebouwde kennis en ervaring. Behandeling 

van littekenweefsel is enorm effectief voor het herstel van de meridiaandoorstroming 

Module  4. Zaterdag 28 september 2019 

; Allergie en de behandeling van allergiesporen

Voedingsmiddelen of andere allergenen kunnen verbonden zijn met specifieke emoties. Zo worden 

‘’sporen’’ gevormd in het systeem van herkenning. Wanneer de emotie wordt aangeraakt wordt de 

herinnering  geactiveerd aan het allergeen en treedt er een allergische reactie op. In deze module 

leren we over allergie en hoe we de sporen kunnen ontkoppelen van de emotie. Docente: José 

Hoogeveen, acupuncturiste, bioresonantie- en orthomoleculair therapeute. 

Module  5. Zaterdag 26 oktober 2019 

 Detoxificatie van zware metalen en de nier

Een belasting met zware metalen komt veel voor in ziekteproccessen. Zware metalen kunnen 

opgeslagen worden in het bloed, de organen en/of de botten. Ze blokkeren enzymreacties en kunnen 

zo schade veroorzaken in het systeem. In deze module werken we aan het herkennen van zware 

metalen belastingen en de ontgifting in het lichaam. Docente: José Hoogeveen, acupuncturiste, 

bioresonantie- en orthomoleculair therapeute. 

Module  6. Zaterdag 23 november 2019 

 Sympaticus en Parasympaticusactiveit

Ziekte en pijn veroorzaken stress in het lichaam en daarmee een verhoogde sympaticusactiviteit. Om 

te kunnen herstellen is echter een parasympaticusactiviteit nodig. Het is belangrijk dat de adrenaline 

gaat dalen zodat de parasympaticus meer ruimte heeft om actief te worden. Deze module gaat over 

de werking van deze twee systemen, de symptomatolgie en het herstel van de 



parasympaticusactiviteit. Docente: José Hoogeveen, acupuncturiste, bioresonantie- en 

orthomoleculair therapeute. 

Module  7. Zaterdag 21 december 2019 

 De ademhaling

Het adempatroon is ongelofelijk belangrijk voor een optimaal  functioneren van de gezondheid. De 

ademhaling is verbonden met het leven. In deze module het belang en het functioneren van een 

gezond adempatroon en hoe we de ademhaling kunnen herstellen. Docente: José Hoogeveen, 

acupuncturiste, bioresonantie- en orthomoleculair therapeute. 

Module  8. Zaterdag 11 januari 2020 

 De darmflora

De darmflora bevat 140 biljoen één- en meercellige micro-organismen en  400 verschillende soorten; 

een enorme biodiversiteit die ieder een eigen rol in het immuunsysteem spelen. De darmflora is 

verantwoordelijk voor 80% van dit immuunsysteem. In deze module behandelen we het herstel van 

Docente: José Hoogeveen, acupuncturiste, de darmen en het functioneren van de darmflora. 

bioresonantie- en orthomoleculair therapeute. 

Module  9. Zaterdag 8 februari 2020 

 De behandeling van pathogenen

Organismen als virussen, bacterien, parasieten en schimmels worden gezien als pathogeen en  

oorzaak van ziekte. Is dit ook zo?  Dr. Hamer heeft hier een bijzondere kijk op ontwikkeld. Deze 

module gaat over de zin van en ziekte door micro-organismen en wat in welke situatie de gewenste 

behandeling is. Docente: José Hoogeveen, acupuncturiste, bioresonantie- en orthomoleculair 

therapeute. 

Kosten: gehele opleiding: € 1485,00 

Losse modules: € 169,00 

Halve dagen theorielessen of halve dagen praktijklessen: € 765,00 

Losse modules van halve dagen: € 85,00 

Examen: € 165,00. 

Locatie: Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 

Lesdagen zijn van 9.00-17.00 uur 

Accreditatie: aangevraagd bij KTNO en NWP 

Groepsgrootte: minimaal 8 personen 

Info en aanmelden: jose@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, Tel.: 06-27051481 

mailto:jose@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl


 

 


