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Nieuwsbrief voorjaar 2015
Licentie 2015-2020
Het bestuur is v erheugd je te kunnen melden dat de v erwerking door de medewerkers v an kantoor
v an de bij- en nascholing af gerond is. De nieuwe praktijklicentie 2015-2020 wordt v olgende week naar
jullie toegestuurd.

Viering 35 jarig jubileum VNT op 21 november as.
Dit jaar bestaat de VNT 35 jaar! Dat willen we graag op gepaste wijze met alle leden en relaties
v ieren. Het programma v oor dit lustrum is nog v olop in ontwikkeling. Maar het beloof t een
interessante en inspirerende dag v oor iedereen te worden. Bov endien is deze dag geaccrediteerd
v oor twee dagdelen (6 punten) nascholing. We hopen dat je deze dag alv ast v rij plant in je agenda.
Binnenkort ontv ang je de of f iciële uitnodiging.

Marketing, coaching en bedrijfsadvies voor leden
Voor steeds meer complementaire therapeuten is het behouden en aantrekken v an cliënten de
belangrijkste uitdaging geworden. Om die reden biedt de VNT, naast de juridische adv iesdienst, v anaf
nu ook marketing, coaching en bedrijf sadv ies v oor je praktijk op maat aan. Dick Poortinga, die ook
de ledendag ov er Marketing op 13 december 2014 organiseerde, stelt graag zijn diensten beschikbaar
aan alle VNT leden.

Dick is raadgev er v oor de complementaire geneeswijzen, consultant, bruggenbouwer v oor reguliere
en alternatiev e geneeswijzen en coach v oor natuurgeneeskundigen. Als zelf standig ondernemer en
o.a. oud directeur v an Eurocamp is hij gespecialiseerd in consults v oor kleine bedrijv en, (strategisch)
marketingadv ies en coaching.

Visie, doelgroep, (in-)richting v an je praktijk, strategie, de marketingmix, digitale marketing en alle
v oorkomende v ragen hoe je (meer) cliënten in je praktijk kunt krijgen staan daarbij centraal. Daarbij
komen natuurlijk belangrijke zaken aan de orde als ‘hoe pak je een v erandertraject aan’ en ‘wat
betekent dat v oor jou en v oor je praktijk’. Alles in duidelijke taal en precies op maat.

Een cadeau v an de VNT: alle leden die gebruik willen maken v an Dick’s marketingadv ies op maat
krijgen het eerste uur gratis, dat wordt net alas bij de juridische adv iesdienst betaald door de VNT! En
VNT-leden krijgen daarnaast het v oordeel v an een v oordelig uurtarief .

Voor meer inf ormatie ov er dit aanbod of het maken v an een af spraak, kijk op www.dickpoortinga.nl.
Daarnaast kun je contact opnemen v ia dmpoortinga@gmail.com of 06 55 17 32 30.

Scriptie Jolande Velgersdijk over het inzetten van homeopathie bij een
Burn-out
In december 2014 v roeg Jolande Velgersdijk (6e jaars studente Homeopathie) de homeopaten v an
o.a. onze v ereniging mee te werken aan een enquête ov er de behandeling v an patiënten met burn-out
klachten. 127 homeopaten en homeopathisch artsen v ulden de enquête v olledig in. Deze enquête
was één v an de drie deelonderzoeken in het kader v an haar af studeerscriptie aan de school v oor
homeopathie in Amersf oort. De twee andere onderzoeken betrof f en een literatuuronderzoek naar
trials op het gebied v an burn-out en gerelateerde klachten en een analy se v an een aantal casussen.
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Inmiddels is haar scriptie af gerond en goedgekeurd. Heb je interesse in de scriptie ‘Homeopathie en
Burnout’ dan kun je deze downloaden v anaf haar site Jolande Velgersdijk.

Mocht je v ragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding v an haar scriptie, dan kun je contact met
haar opnemen op 06 16 95 43 31.

Interessante collega’s met een
verhaal
Vanaf nu stelt in iedere nieuwsbrief een collega
v an je zich v oor. Deze keer hebben we een
interv iew met Michel Tomaello, energetisch
therapeut en sinds 2014 lid v an onze
v ereniging. Michel heef t een boek geschrev en
ov er ‘De kracht van zelfkennis’ met de
ondertitel ‘het leven overkomt je niet, je bent de
oorzaak’ .

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben een leergierige en onderzoekende
persoonlijkheid met een gezonde dosis intuïtie,
waarmee ik altijd op zoek ga naar nieuwe

Enquête onder de leden

inv alshoeken om mijn lev en te kunnen

De VNT wil graag de serv ice en het aanbod

doorgronden en v ereenv oudigen. Reizen is een

naar de leden toe opnieuw onder de loep

v an mijn f av oriete bezigheden omdat ik het

nemen. Hiertoe wil het bestuur niet alleen graag

zeer boeiend v ind om andere landen, gebieden,

weten wat je mening is ov er de VNT in de

mensen en culturen te leren kennen.

huidige v orm. Maar het bestuur wil tev ens een

Bov endien ben ik op mijn best in de natuur en

beter beeld ontwikkelen v an de wensen en

houd erg v an bergen en wandelen.

v erlangens v an al onze leden.
Dus: hoe meer leden de enquête inv ullen, hoe

Samen met mijn v rouw Silv ia werk ik in onze

beter wij het aanbod kunnen af stemmen.

natuurgeneeskundige praktijk in Vlaardingen.

Doe je mee? Ga dan naar enquête VNT, het zijn

Wij zijn al 30 jaar samen en hebben drie

slechts v ijf v ragen. Onder de leden die de

v olwassen kinderen. Het is erg f ijn om onze

enquête hebben ingev uld wordt het boek v an

interesses en groei te kunnen blijv en delen met

Michel Tomaello ‘De kracht v an zelf kennis’

elkaar. In 2009 heb ik de opleiding

v erloot.

natuurgeneeskundig energetisch therapeut
af gerond om mijn praktijk te prof essionaliseren

Korting op inschrijving MBK aan
School voor Homeopathie via de
KAB
Mocht je je willen inschrijv en v oor de Medische

en na v ele jaren v an inzet, zelf ontdekking en
opleiding was het mogelijk om ons centrum
rendabel te maken. Toch ben ik pas eind 2013
f ulltime gaan werken als therapeut.

Basiskennis aan de school v oor Homeopathie,
dan krijg je naast de aantrekkelijke korting die

Het hele interview kun je verder lezen op

de VNT al v oor je heef t bedongen, ook nog

onze site.

eens de € 50,- inschrijf geld cadeau als je je
inschrijf t v ia de KAB. Het secretariaat v an de

Mocht je het boek v an Michel Tomaello willen

KAB handelt je inschrijv ing collectief af met de

lezen? Dat kan v ia de webshop v an Uitgev erij

School v oor Homeopathie. Ov erigens heef t de

Elikser. VNT-leden kunnen het boek op v rijdag

School v oor Homeopathie een geheel

17, zaterdag 18 en zondag 19 april as. met €

v ernieuwde website ontworpen v oor deze

2,00 korting bestellen (€ 16,00 i.p.v. € 18,00),

opleiding, je kunt een kijke nemen op

de v erzending v an het boek is op deze drie

www.medischebasis.nl.

dagen gratis.

Bewijs van inschrijving in het
abituriëntenregister
Als je je scholing medische Basiskennis
v olgens de Plato normering hebt af gesloten
met een diploma, kun je je in laten schrijv en in
het abituriëntenregister. Het kantoor v an de
VNT ontv angt graag een kopie v an je diploma

Negen op tien ziekenhuizen bieden
complementaire zorg

MBK en een kopie v an inschrijv ing in het

Dit blijkt uit een inv entarisatie-onderzoek v an

register. Het kantoor zal je inschrijv ing

het Louis Bolk Instituut en het Van Praag

v erwerken in je persoonlijke dossier en je naam

Instituut naar complementaire zorg in

doorgev en aan de zorgv erzekeraars.

ziekenhuizen, ggz-instellingen en
v erpleeghuizen.
Klik hier v oor het v olledige artikel op skipr.nl.
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