
A p e i r o n  –  V i t a a l 
 

2 – jarige Basisopleiding 

 
tot 

 
Natuurgeneeskundig Therapeut 

 
_____________________________________________________ 
 

Gezocht : 
enthousiaste, ondernemende personen die in 2 jaar een complete 

basisopleiding in de Natuurgeneeskunst komen volgen mét Diploma : 
om jezelf maximaal te ontplooien en om ook anderen te helpen om op 
een meer natuurlijke wijze te gaan leven en te genezen als hele mens. 

 

 
Je leert werken met vier Natuurgeneeskundige Therapieën: 

 Kruiden – & Voedingstherapie 

 Bach Bloemen Therapie 

 Persoonlijk 4 Temperamentenprogramma 

 Lithotherapie (Edelsteentherapie) 
 
Gebaseerd op met name de grote Natuurgeneeskundige Denkers : 
                                                                                                                   
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             

Hippocrates       Galenus             Hildegard von Bingen        Dr. Reckeweg        Dr. Lipton 

 
 

 

 



De Opleiding in het kort 
 

 Niveau   : toegankelijk HBO-niveau voor iedereen die een  
havo-, vwo-, mbo- of hbo-opleiding succesvol 
heeft voltooid en ook voor wie gemotiveerd is 
en inzet toont; biologie in het vakkenpakket of 
andere voorkennis van het menselijk lichaam is 
een pré, maar niet noodzakelijk; een positieve 
en enthousiaste attitude en mindset wel  

 Doelstelling   :  het verkrijgen van een uitgebreide bagage –  
kennis én (zelf)inzicht) – in alle leerstof/vakken 
van de opleiding (zie het uitgebreide leer – 
programma op de bladzijden hierna), zowel 
voor jezelf als ook voor de eventuele 
begeleiding van anderen alsmede de 
toepassing hiervan. 

 Kenmerken   : -    praktisch en gericht op toepassen 

- persoonsgericht onderwijs in kleine 
groepen 

- optimale begeleiding 
- persoonlijke training & coaching 
- eigentijdse toetsing 
- mét diploma 

 Lestijden   : 48 vrijdagen of zaterdagen, verdeeld over twee 

Jaar, van 10.00 – 14.30 uur (middagpauze van 
12.45 – 13.15 u. en ‘n korte stop om 11.30 u.); 
46 lesdagen en 2 examendagen in totaal 

 Locatie    : Winkelveldstraat 5, 5916 NX, Venlo 

 Telefoon   : 06 – 48 25 46 50 

 Website   : www.apeiron-vitaal.nl 
(o.a. informatie praktijk, opleiding, cursussen, 
nascholing, interessante Blogs, agenda met 
seizoentips en activiteiten) 

 E-mail   : info@apeiron-vitaal.nl 
 

 HBO – docent  : Herman Gommans 

 
- Gediplomeerd Natuurgeneeskundig 

Therapeut en Klassiek Homeopaat 

- Ruim 25 jaar praktijkervaring 
- Gediplomeerd, gepassioneerd docent met  

een missie, ruim 30 jaar onderwijservaring 

http://www.apeiron-vitaal.nl/
mailto:info@apeiron-vitaal.nl


Leerprogramma : vakken en overige programma – onderdelen 
 
 

 
1. Inleiding in de Natuurgeneeskunst 

 
 
 Aan de hand van mijn boek ''Inwijding in de Natuurgeneeskunst'' komt de hele 
 natuurgeneeskundige visie en werkwijze aan bod. Daarbij staan de liefde voor 
 de ziek geworden medemens en de natuur centraal. Hoe kan een natuurlijkere 
 manier van leven ziektes voorkomen  en zo nodig ook bijdragen aan herstel en 
 duurzame genezing? Welke zijn de mogelijkheden voor een haalbare gezonde 
 leefstijl in onze tijd? Hoe creëer je een gezonde basis en blijf je ook genieten 
 van het leven? Welke mogelijkheden zijn er om je lichaam te reinigen en ook 
 je geest? Kortom: hoe schep je een gezonde geest in een gezond lichaam? 

 Hoe kun je het tijdloze fundament van Hippocrates, Galenus en Hildegard von 
 Bingen  in het leven anno nu gestalte geven en hoe sluiten de modernere 
 ideeën van Dr. Reckeweg en Bruce Lipton hierbij aan? Al deze vragen krijgen 
 een helder antwoord tijdens deze boeiende inleiding. 
 

 

2. Vier Temperamentenleer 

 
  
 Graag bezig ik de volgende uitspraak: ''Wie met zijn/haar Temperament 
 meewerkt, fietst met de wind in de rug bergaf en wie tegen zijn Temperament 
 in werkt, fietst tegen de wind in bergop.'' Hoe kom je erachter hoe jouw 
 Temperament in elkaar steekt? Aarde, Water, Vuur of Lucht? Of een combi 
 hiervan? Heb je altijd hetzelfde Temperament of verandert het en zo ja, hoe? 
 Hoe ontstaat een Temperament en wat kun je ermee? Hoe kan het bijdragen 
 aan je gezondheid? Hoe kan je eraan werken? Wat zegt het over wie je bent 
 en zegt het inderdaad iets over je levensbestemming? Je voorkeuren voor 
 werkzaamheden en ook voor andere mensen? Kun je andere mensen in je 
 omgeving beter begrijpen door inzicht in hun Temperament? Kan je hierdoor 
 zo je hele leven en leefomgeving wellicht beter leren begrijpen? Je wordt je 
 hier helemaal van bewust dankzij je persoonlijke Temperamentenprogramma. 

 
 
 

 
 

 



 

3. Kruiden – & Voedingstherapie    

 
  
           Kruiden- & Voedingstherapie behoren tot de oudste Natuurgeneeskundige 

 therapieën en worden alom gewaardeerd door cursisten en cliënten. Dankzij 
 hun milde werking en de snel optredende verbeteringen, zowel lichamelijk als 
 geestelijk. Bovendien zijn de inspanningen hiervoor redelijk goed te doen en 
 krijgt de gebruiker het hoopvolle gevoel van ''ik kan er zelf iets aan doen'' 
 terug. Welke voedingsstrategieën zijn nodig? En welke kruiden? 

 
 ''Maak van uw voedsel uw Medicijn'', zo sprak Hippocrates zo'n 2500 jaar 
 geleden al en dat kan ook nu nog steeds, aangepast aan onze tijd. Biologische, 
 gifvrije voedingsmiddelen zijn erg in en worden ook steeds beter betaalbaar 
 en haalbaar  voor iedereen. Dit krijgt veel aandacht in de opleiding, evenals 
 het zuur – base – evenwicht in onze voeding. 

 
 In de geest van Galenus zijn er krachtig werkende en toch heel veilige 
 Kruidenmengsels beschikbaar. Deze worden in onze praktijk succesvol 
 toegepast. Ze werken sterk ontgiftend en reinigend en bieden een diepe en 
 toch milde ondersteuning aan het zelfgenezend vermogen en ook aan de 
 diverse orgaanstelsels. 

 
 

 

 
4. Bach Bloemen Therapie 

  
  
           Zeker in onze drukke tijd krijgen we veel te maken met allerlei min of meer 
 ernstige stressoren. Dat kan ook heel wat emoties met zich meebrengen in 
 allerlei gradaties. Edward Bach (1886-1936) leverde ons voor de counseling 
 hiervan zijn prachtige en ongeëvenaarde Bach Bloemen Therapie. Deze 
 methode gooit telkens weer hele hoge ogen bij vrijwel iedereen. Deze zachte 
 helingsmethode leidt in combinatie met onze andere therapieën tot een 
 daadwerkelijke transformatie van het zich steeds herhalende stresspatroon. 
 Je leert de 38 Remedie en Rescue met hart, intuïtie én verstand toepassen. 
  

 
 
 
 



 
5. Anatomie/Fysiologie/Pathologie/Anamnese 

 
 Om de orgaanstelsels en ook de psyche optimaal te ondersteunen, is ook een 
 goede medische basis onontbeerlijk en dus komen al die stelsels aan bod: 

- zenuwstelsel 
- spijsverteringsstelsel 
-  ademhalingsstelsel 
- bloed(somloop), hart, vaten & lymfestelsel 
- urinewegstelsel 
- huid, haren en nagels 
- hormoonstelsel en geslachtsorganen 

- bewegingsapparaat: bindweefsel, botten, 
gewrichten en spieren 

 
 Om te bepalen wat er precies ondersteund gaat worden, zijn er deskundige 
 anamnese – formulieren op papier uitgewerkt. 
 
 
 
 
 

 
6. Quantumfysica & Spiritualiteit 

 
  
           In de Quantumfysica raken Natuurgeneeskunst en Spiritualiteit elkaar diep. 
 Ook het werk van Dr. Bruce Lipton is erop gebaseerd. Deze zegt tegen zichzelf: 
 ''Het is de omgeving, domkop!'' Dat brengt ons uiteindelijk terug bij onze 
 geniale grondlegger Hippocrates. Niet de erfelijkheid (dispositie) is het meest 
 bepalend voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar datgene dat 
 we vanuit onze omgeving naar ons toetrekken en hoe we daar mee dealen. 
 Hoe voeden we ons spiritueel (vuur), mentaal (lucht), gevoelsmatig en 
 emotioneel (water) en fysiek (aarde)? En hoe werkt dit door op onze 
 weerstand, stressbalans en algehele gezondheid? Welke rol speelt het 
 onbewuste en onderbewuste hierbij? Het wordt je feilloos uit de doeken 
 gedaan, mede aan de hand van spirituele genezers als Louise Hay en Deepak 
 Chopra. En via de speciale, boeiende lezing ''De Reis van de Therapeut''.    

 
 
 



 
 
 

7. Bach Bloemen & de Vier Temperamenten 

  
 Dit speciale onderdeel van onze opleiding wordt wel ''Apeirons Mooiste'' 
 genoemd. En met recht, denk ik. Door Bach Bloemen te kiezen bij jouw 
 Temperament, werk je nog meer op je persoon en op jouw eigen holistische 
 mensbeeld. Om hier in te duiken, start dit vak met de adembenemende 
 zoektocht van Edward Bach naar zijn Remedies, samen met de onvergetelijke 
 Nora Weeks, zijn rechterhand: ''Hoe Edward Bach de Bloesems zag?!'' Langs 
 spirituele weg kwam de indeling van de Bach Bloemen tot me en tot mijn  
 grote en aangename verrassing bleken de 38 Bloemenremedies en Rescue 
 gelijkmatig verdeelbaar over de Vier Temperamenten Arde, Water, Vuur en 
 Lucht. Zowel acuut als constitutioneel  als ook in samenhang tot elkaar. 
 Spectaculair voor de echte liefhebber en mooi uitgewerkt op papier! 

 
 
 

 
8. Examenpatiënt & Mondeling Examen  

 
 Natuurlijk ga je alle Natuurgeneeskundige Methoden van deze opleiding eerst 
 zelf ervaren door ze op jezelf toe te passen. En uiteraard word je uitgenodigd 
 om ze ook als oefening toe te passen op mensen in je directe omgeving. 
 In het tweede jaar van de opleiding kies je eveneens iemand uit die jouw 
 Examenpatiënt wordt en die je in drie consultaties maximaal volgt in een 
 uitgebreide behandeling volgens de richtlijnen van de opleiding. Hiervan ga je 
 een uitgebreid en geïllustreerd verslag maken en dit wordt  therapeutisch 
 gezien je ''masterpiece'' naast je tentamens. Na goedkeuring van dit verslag op 
 papier, krijg je hierover een uitgebreid Mondeling Examen. Uiteraard word je 
 hierin en hierbij optimaal gecoacht. De Examenpatiënt voldoet aan de 
 volgende drie criteria: 

 
 -  hij/zij heeft klachten 

 -  hij/zij gebruikt géén reguliere medicijnen 

 -  hij/zij werkt optimaal mee aan de uitvoering van de Natuurgeneeskundige   
       Therapieën zoals aangeleerd 

  
 Het is bij Apeiron-Vitaal gebruikelijk om aan de Examenpatiënt géén kosten 
 voor de consultaties in rekening te brengen! 

 



 
 
 

9. Lithotherapie & de Vier Temperamenten 

 
 Bij ons opnieuw géén symptoombestrijding, dus we kiezen de geneeskrachtige 
 stenen niet bij de klachten, maar bij het Temperament. Aarde-, water-, vuur- 
 en luchttypes hebben elk hun eigen stenen voor hetzelfde probleem. Je leert 
 om via de kleur(en) deze heilstenen te verbinden met hun Temperament en 
 hun oefeningen. Zo word je een holistisch Natuurgeneeskundig Werker en ga 
 je hoge ogen gooien in de praktijk. Bij jezelf én anderen! 

 
 

 
 

10.  Casuïstiek 

 
 Om je verder te ondersteunen in het werk, wordt er ook Casuïstiek hier  
 uit de eigen Praktijk op papier uitgewerkt om de Natuurgeneeswijzen en  
 hun uitvoering verder te verduidelijken. Het vlot en veilig werken met  
 alle aangeleerde behandelingen staat daarbij centraal. 

 
 

 
11. Diplomering 

 
 En dan wordt het feest op de slotdag van de opleiding. De geslaagden  
 ontvangen hun Diploma en Cijferlijst. Tevens de beste dag om je iets te  
 leren over feestelijke en toch gezonde hapjes en drankjes. Natuurlijk 
 worden die ook geserveerd tijdens de gezellige afsluiting  na de   
 Diplomering en het afleggen van de Eed van Hippocrates.       

-  


