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Naam opleider: ZoMa Opleidingen 
 

 

Naam bijscholing: 

 

Holistisch behandelen 

(fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel) 

Doel: 
 

Holistisch leren behandelen, zodat alle niveaus 
worden meegenomen in de gehele behandeling. 

Doelgroep: (Energetisch)Therapeuten 

Categorie:  
 

• Energetisch/paranormaal aspect 
• Therapeutisch aspect 
 Psychologisch/sociaal aspect 

Opzet bijscholing: 
 

 
 

 

In de theorie komt dit aan de orde:  
 Wat houdt holistisch behandelen in? 

 Welke niveaus kun je onderscheiden? 
 Hoe behandel je per niveau en hoe kun je 

alles weer integreren? 
 Psychosomatiek achter klachten 

In de praktijk komt dit aan de orde: 
 Behandelen van elkaar per niveau 
 Per niveau worden er diverse oefeningen 

aangedragen om diepgang te creëren 
 Sedonamethode 

 MIR-methode 

Docent/trainer: 

 

Margriet Homma. Margriet werkt sinds 2014 als 

Holistisch Therapeut en Reiki Trainer in haar praktijk 
YunaCare. Tevens heeft ze ruim 10 jaar 
therapeutische ervaring in een psychiatrische kliniek. 

Daar was ze oprichtster van een holistische 
deeltijdafdeling, die ze vijf jaar heeft geleid. Sinds 

2017 werkt ze als trainer bij ZoMa Opleidingen voor 
de opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki 
Trainer, beiden op hbo-niveau.  

 
ZoMa Opleidingen verzorgt door de KTNO erkende 

opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki Trainer 
op hbo-niveau. 

Leermiddelen voor 
de deelnemers:  

Reader / hand-out 
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Lesplan:  
 

 
 

Ja. De cursus behelst 1 dag. 
De data van deze bijscholing is 13 augustus 2020 

 
Het volgen van deze bijscholing levert studiepunten 
op voor therapeuten die zijn aangesloten bij een 

beroepsvereniging. 

Certificaat-bewijs 

van deelname:  

Ja 

Plaats:  

 

ZoMa Opleidingen in Westervoort. Adres: Sonnedach 

1, 6931 JA. De tijd is van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
Inclusief lesmateriaal. Opgeven of meer informatie 

kan via www.zoma-opleidingen.nl; info@zoma-
opleidingen.nl   

Prijs:  125 euro, vrijgesteld van btw. 

Toegevoegde 

waarde:  

Ja, een holistische behandeling zorgt dat er op de 

oorzaak van de klacht wordt behandeld en zo op alle 
niveaus doorwerkt. 

Beroepsprofiel:  Ja 

HBO 

Kerncompetenties 
 

Probleemgericht werken 

Op basis van relevante kennis en theoretische en 
praktische inzichten, dient de therapeut complexe 
probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig te 

kunnen definiëren en analyseren. In dit licht dient de 
therapeut zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën te 

ontwikkelen en toe te passen. Hij of zij dient de 
effectiviteit van deze strategieën te kunnen 
beoordelen en evalueren. 

 
De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd: 

 De student kan een plan van aanpak 
maken, daarnaast is hij of zij in staat het 
behandelplan te evalueren 

 De student kan op elk niveau de geschikte 
methode of techniek toepassen 

 De student kan een holistische behandeling 
verzorgen en kan hiermee gericht op de 
hulpvraag en oorzaak behandelen 
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Methodisch en reflectief denken en handelen 
Hiermee wordt bedoeld dat een beroepsbeoefenaar op 

hbo-niveau realistische doelen kan stellen, 
werkzaamheden kan plannen en planmatig kan 
afwerken. Teven kan hij of zij, op basis van het 

verzamelen en analyseren van relevante informatie, 
reflecteren op het beroepsmatig handelen. 

De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd: 
 De student reflecteert de aangeleerde 

methodieken, te weten MIR-methode en 

Sedona-methode 
 De student kan een klacht analyseren op 

basis van de theorie betreffende de 
psychosomatiek achter klachten  

 De student reflecteert zichzelf als hij of zij 
een holistische behandeling heeft gegeven 
en evalueert daarbij zijn of haar rol als 

therapeut 

Leerdoelen  De leerdoelen van de bijscholing: 

 Je bent in staat om een holistische 
behandeling te geven 

 Je kunt de diverse niveaus onderscheiden 
en hier diverse methodieken voor inzetten 

 Je kent de psychosomatiek achter klachten 

 Je beheerst de basis van de MIR-methode 
 Je beheerst de basis van de Sedona-

methode 
 

 

 

 

  


