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Opleiding Holistisch Behandelen 
 

Waarom de opleiding Holistisch Behandelen? 

Na de opleiding Holistisch Behandelen ben je in staat om het zelfhelend vermogen van mensen te 

vergroten. Je leert om vanuit een holistisch mensbeeld energiebehandelingen te geven. Daarmee 

verhoog je de kwaliteit van leven van zowel de mensen aan wie je zorg verleent als van jezelf. Bij een 

holistische benadering is er aandacht voor zowel iemands fysieke gezondheid, voor gevoelens en 

gedachten en voor het energetische en spirituele welzijn. Je leert hoe je energetisch werk praktisch 

kunt toepassen binnen de beschikbare mogelijkheden die je in je huidige werk hebt. Deze opleiding 

biedt bovendien een intensieve verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Of je nu een professional, 

patiënt of cliënt bent: ieder mens is uniek. Persoonlijke aandacht en écht contact vergroten ieders 

welbevinden. 

Voor wie is de opleiding? 

Deze opleiding is speciaal voor: 

• alle professionals in zorg en welzijn, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die 

complementaire zorg willen bieden, hulpverleners die meer aandacht willen geven aan de 

spirituele ontwikkeling van cliënten, paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

logopedisten en psychologen die meer totale zorg willen bieden en alle andere professionals in 

zorg en welzijn; 

• iedereen die intensief wil werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 

Wat komt aan bod? 

Tijdens de opleiding Holistisch Behandelen leer je energiebehandelingen geven vanuit een holistisch 

mensbeeld. De basis van deze opleiding ligt in Reiki volgens het Usui System of Natural Healing. Het 

behalen van de Reiki 1 graad maakt onderdeel uit van de opleiding Holistisch Behandelen. Daarnaast 

verdiep je je kennis en kunde van holistisch behandelen met specifieke behandeltechnieken uit 

Healing Touch. Er is volop aandacht voor hoe je energetisch werk praktisch kunt toepassen tijdens 

je werk. Tot slot biedt de opleiding Holistisch Behandelen je individuele coaching om je te 

ontwikkelen op een persoonlijk vraagstuk. 

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen en twee individuele coachingsgesprekken. Iedere 

opleidingsdag kent een theoretisch deel en een praktisch deel, waarin je veelal op elkaar oefent. 

Daarnaast leer je ook hoe je jezelf energetisch kunt behandelen en ontvang je tijdens de opleiding 

diverse energetische behandelingen van andere deelnemers. 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de opleiding kijk op de website van de Aventurijn. Je vindt daar onder 

andere meer informatie over Reiki en wie de docenten zijn.  

Als je vragen hebt of je wilt je aanmelden, neem dan contact op met Toke Slaman, hoofddocente 

van de opleiding. Dat kan per mail info@de-aventurijn.nl of per telefoon 06 - 29 36 53 39. 

http://www.de-aventurijn.nl/opleiding-holistisch-behandelen
https://de-aventurijn.nl/energiewerk/over-reiki/
https://de-aventurijn.nl/opleiding-holistisch-behandelen/docenten/
mailto:info@de-aventurijn.nl
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Programma  

 

Dag 1 Inleiding in holistisch behandelen  

Op de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en docenten. We verdiepen ons in het 

begrip holistisch behandelen. Je leert de verschillende elementen van een holistisch mensbeeld 

kennen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Je ontvangt deze dag ook de eerste (individuele) 

inwijding in de Reiki 1 graad. 

Dag 2 Energiebehandeling aan jezelf en een ander  

Na de tweede dag ben je al in staat om eenvoudige energiebehandelingen te geven aan jezelf en 

aan andere mensen. Je leert welke handposities je kunt gebruiken en oefent op jezelf en op elkaar. 

Bovendien ontvang je deze opleidingsdag de overige drie inwijdingen van Reiki 1, dit gebeurt 

wederom individueel. 

Dag 3 Chakra’s  

De derde dag staat in het teken van de zeven hoofdchakra’s. Je leert hoe de energie in de chakra’s 

onze fysieke, emotionele en hormonale gezondheid beïnvloeden. Je leert specifieke 

energiebehandelingen waarmee je chakra’s weer in balans brengt. 

Individuele coaching  

Na de derde opleidingsdag heb je je eerste individuele coachingsgesprek. Je kunt een persoonlijk 

thema inbrengen. Persoonlijke reflectie op onder andere je eigen gedrag, je rol en overtuigingen 

staan centraal. In overleg met de coach maak je een afspraak voor je tweede coachingsgesprek. 

Dag 4  Energiebehandelingen tijdens je werk & Pendelen  

De vierde dag staat in het teken van praktische toepassingen om in je eigen werksituatie met 

energetisch werk aan de slag te gaan. Bovendien komt aan de orde hoe je je eigen energie kunt 

bewaken. Op deze dag leer je ook hoe je chakra’s kunt pendelen en hoe je dit gebruikt bij 

energiebehandelingen. 

Dag 5  Klinische toepassingen  

Tijdens de vijfde dag leer je een aantal klinische toepassingen uit de Healing Touch. Je leert hoe je 

iemand energetisch behandelt als diegene een wond of pijn heeft. Ook leer je iemand te behandelen 

die onrustig is of een steuntje in de rug kan gebruiken bij het omgaan met veranderingen. 

Dag 6  Afsluiting & Diplomering  

Tijdens de laatste opleidingsdag is er in de ochtend ruimte om dieper in te gaan op vragen die nog 

resteren. De invulling hiervan is afhankelijk van wensen uit de groep. We blikken terug op de 

opleiding. ’s Middags ontvang je je diploma en sluiten we de opleiding af met een klein feestje. 
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Praktische zaken 

 

Locatie In of rond Groningen (stad) – exacte locatie volgt. 

Bij een in company opleiding wordt de locatie in overleg bepaald. 

Data Bij voldoende aanmeldingen start een nieuwe opleiding Holistisch 

Behandelen. 

Bij een in company opleiding worden de data in overleg gepland. 

Tijdsinvestering De opleiding is verspreid over 6 maanden en vraagt de volgende 

tijdsinvestering: 

• 6 opleidingsdagen van 9.30u – 16.00u 

• 2 individuele coachingsgesprekken van 1½ uur 

• gemiddeld 8 uren zelfstudie per maand 

Groepsgrootte Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. 

Voor opleidingsdag 2 wordt de groep in tweeën gesplitst en bestaat de 

groep uit minimaal 3 en maximaal 4 deelnemers. Reden hiervoor is de tijd 

die nodig is voor de individuele inwijdingen in Reiki 1. 

Coachingsgesprekken zijn individueel. 

Diploma & 

Certificaten 

Je ontvangt een diploma Holistisch Behandelen als je alle zes 

opleidingsdagen aanwezig bent geweest. Bovendien ontvang je dan ook 

een Reiki 1 certificaat. 

Kosten Voor individuele aanmeldingen zijn de kosten per persoon € 1.950,- 

exclusief btw. Dit is inclusief verplichte lesmaterialen en koffie, thee en 

lunches tijdens de opleidingsdagen. 

Neem voor een in company opleiding contact op voor een offerte op maat. 

Aanmelden Mail info@de-aventurijn.nl of bel 06 – 29 36 53 39. 

Intake Voor de start van de opleiding heb je een individuele intake van 1 uur. We 

bespreken je ontwikkelwensen en besluiten samen of deze opleiding daarin 

voor jou passend is. 

Voorkennis Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis nodig. 

Meer informatie Meer informatie vind je op www.de-aventurijn.nl. 

Hoofddocente 

 

 

Toke Slaman 

“Ik ben een enthousiaste, toegankelijke en sensitieve vrouw. Als 

hulpverlener en sociaal psychologe werkte ik acht jaar in de 

gehandicaptenzorg. Het werken met energieën is mij van kinds af aan met 

de paplepel ingegoten. Als reiki master en edelsteentherapeute bied ik 

energetisch werk vanuit mijn eigen praktijk. Ik ontwikkelde de opleiding 

Holistisch Behandelen, omdat ik geloof dat ik hiermee de kwaliteit van 

leven van vele mensen kan verhogen.” 

 

mailto:t.slaman@de-aventurijn.nl
http://www.de-aventurijn.nl/

