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Inleiding 

Voor u ligt de studiegids voor de opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut van 

het Opleidingsinstituut Academ. Deze opleiding is geaccrediteerd op HBO-niveau 

bij het KTNO (Kwaliteit en toetsing natuurgerichte opleidingen). 

Deze studiegids geeft informatie over het opleidingsinstituut en op de visie van 

de opleiding zelf, de door het opleidingsinstituut gestelde eisen, de duur van de 

opleiding, de kosten, de gebruikte methodiek en de eindtermen waarmee een 

student uiteindelijk bevoegd is om zelf in de praktijk aan de slag te kunnen. 

Doel van de opleiding 

Het opleidingsinstituut Academ biedt de mogelijkheid tot het volgen van een 

lichaamsgerichte opleiding die studenten na het behalen van de eindtermen in 

staat stelt om via de holistische benadering vanuit de vijf elementen van de 

Chinese geneeskunde, met behulp van de Qi Gongoefeningen, meditaties en 

visualisaties het fysieke, energetische en geestelijke welzijn van de cliënt te 

onderzoeken ten einde de geconstateerde klachten bij de oorzaak aan te pakken. 

Het speerpunt van deze opleiding ligt in het ervaringsgericht onderwijs. 

Stapsgewijs leert de student hoe het eigen energetische systeem functioneert en 

opgebouwd is. De student gaat door blokkades heen, waardoor de energie beter 

gaat stromen en de cliënt meer in balans is in het dagelijkse leven. Via 

proceswerk, waarin gebruik wordt gemaakt van visualisaties, meditaties, 

energiewerk, ademen en de bewegingen van de Qi Gong wordt de student zich 

bewust van valkuilen en (oude) patronen in zijn handelen en leert men deze door 

zelfhealing weer volop te laten stromen. Vanuit deze bewustwording worden 

patronen ook gemakkelijker zichtbaar bij de ander. Zelf doorvoelen geeft groot 

inzicht en daardoor kan het gemakkelijker herkend en opgepakt worden in de 

behandeling van een cliënt. 

Naast het therapeuten gedeelte en het geven van healings, is het eveneens 

belangrijk een eigen Qi Gong groep te kunnen draaien. 

Wanneer een student afgestudeerd is kan bij binnenkomst van een cliënt aan de 

bouw, de houding en de uitstraling al worden gezien met welk element gewerkt 
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gaat worden. Na afname van de anamnese in de intake is er al zicht op de 

werking van de vijf elementen en waar de blokkades kunnen zitten. Met de 

aangereikte tools vanuit de opleiding kan de student samen met de cliënt de 

hulpvraag helder krijgen, het doel van de behandelingen vaststellen en een 

traject uitzetten, zodat het inzicht van de cliënt kan groeien en de energie 

opnieuw gaat stromen en blokkades verdwijnen. 

Een holistische kijk en aanpak van klachten is een mooie aanvulling. De opleiding 

die door Academ wordt vormgegeven biedt mogelijkheden op het vinden van 

antwoorden op veel hedendaagse psychische- en lichamelijke problemen die 

vaak hun oorsprong al vanuit de vroege kindertijd of vorige levensenergie 

hebben. 

Vanuit de praktijkervaring van de docenten met acupunctuur, Medische Qi Gong, 

gecombineerd met Qi Gong healing is duidelijk geworden dat deze combinatie 

inzicht geeft in stagnaties in het lichaam; met de gevolgen in het gedrag en het 

leven van de cliënt. Door Qi Gong kan de energie opnieuw in beweging gebracht 

worden. 

Dit weten maakt het mogelijk om preventief ziektepatronen aan te pakken en/of 

het herstellend vermogen bij reeds aanwezige ziekte te bevorderen. Een cliënt 

die aangeeft niet lekker in zijn vel te zitten en een tekort ervaart aan 

levensenergie, kan je vanuit meerdere invalshoeken benaderen, om voordat het 

tot een ziekte leidt, met behulp van bovengenoemde methodieken, een 

transformatie/heling op gang te brengen. 

De opleidingsstructuur 

De opleiding tot Medische Qi Gong Therapeut is een 4 jarige weekend-/ 

dagopleiding waarin het eigen proces een zeer belangrijk onderdeel is. Het 

opdoen en aanleren van kennis en vaardigheden die inzicht geven en betrekking 

hebben op de werking en de invloeden van de mens en zijn energievelden en de 

vijf elementenleer, is tevens ook het leerproces voor de student die uiteindelijk 

als Medische Qi Gong Therapeut aan de slag wil. 

De opleiding bestaat uit 4 modules Practitioner en 4 modules Therapeut. Het 

hebben doorlopen van én hebben voldaan aan alle daaraan gestelde eisen 

behorende bij dit traject, levert de toestemming op vanuit het instituut waarmee 

de student toegang krijgt tot de leersupervisie en daarna het werken onder 

supervisie met cliënten. De supervisie start tijdens de laatste module Therapeut. 

Het voortraject is de Practitioner, dit duurt 2 jaar. Het is gericht op wie de 

student nu in werkelijkheid is. Wie ben jij, hoe functioneer jij, waar zitten 

blokkades en wat zijn jouw (oude) patronen waardoor je niet je ware essentie 

leeft. Je onderzoekt dit aan de hand van Medische Qi Gongoefeningen, Shen 

Gongoefeningen en Martial arts. Binnen de Practitioner leert de student over de 

geschiedenis van de Chinese energetische geneeskunde, de energetische 

embryologie, anatomie en fysiologie. De vijf elementen en de meridianen komen 
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hierin uitgebreid aan bod. Je krijgt een introductie in de energiestromen in het 

lichaam en kennis over de drie energielichamen. Er wordt gewerkt met energie 

aan de hand van het schoonmaken en bewaken van je levensenergie, het 

zuiveren van je organen en draineren van je meridianen,... Bijkomend leer je 

jouw intuïtieve waarnemingen en kennis over je ware zelf te verhogen via 

visualisaties en meditaties en krijg je een introductie tot behandelprotocollen. 

In de Therapeutische module ga je je verdiepen in de interne alchemie. Je leert 

jezelf nog meer in balans brengen en energetisch versterken aan de hand van Qi 

Gong oefeningen en Dao Yin oefeningen. Leer je meer behandelprotocollen en 

werk je ook met de ander. 

 

Communicatie 

Een belangrijk aspect van lichaamsgericht leren is de communicatie. Er wordt 

van studenten een open communicatie verwacht waarin men enerzijds 

dienstbaar is naar de medestudenten als ondersteuning in hun leerproces en 

anderzijds elkaar aanspreekt op gedrag en houding. 

Portfolio 

In de opleiding tot Medisch Qi Gong therapeut is het van belang bewijsstukken te 

verzamelen om je voortgang en je groei binnen de opleiding in kaart te brengen 

door middel van een portfolio samen te stellen. Op deze wijze kan je aantonen 

welke competenties je behaald hebt en waarin je nog stappen te zetten hebt. Dit 

portfolio bestaat uit persoonlijke documenten die alleen door de trainers van 

Academ gelezen en beoordeeld worden. 

Het bevat de volgende onderdelen: 

➢ Getekende studieovereenkomst 4 jarige opleiding met foto  

➢ Medische vragenlijst  

➢ Verklaring verbod op geven van sessies zonder toestemming Academ  

➢ Startprofiel*  

➢ Persoonlijk Ontwikkeling Plan met daarin je leervragen  

➢ Planning routing  

➢ Overzicht aanwezigheid  

➢ Formats zelfreflectie en intervisieverslagen  

➢ Verslagen van de opleidingsdagen  

➢ Verslagen intervisie  

➢ Verslagen supervisie  

➢ Verslagen voortgangsgesprekken  
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➢ Verslagen leertherapie  

➢ Verslagen oefensessies  

➢ Diploma medische basiskennis  

➢ Proeve van bekwaamheid 

Gedurende de 4 jarige opleiding zal het portfolio als uitgangspunt dienen bij 

voortgangs/evaluatiegesprekken die als ijkmoment dienen om vast te stellen 

waar je in je proces staat als aankomend therapeut. Het dient aanbeveling om je 

portfolio overzichtelijk in te delen voorzien van inhoudsopgave, 

paginanummering en tabbladen. Je kunt hierbij o.a. gebruik maken van de map 

uitgereikt bij de start van de opleiding en er ook voor kiezen om een eigen map 

te gebruiken. Je bent vrij om jouw portfolio vorm te geven op jouw eigen wijze. 

*Het startprofiel bestaat uit:  

➢ Persoonlijke gegevens  

➢ Curriculum Vitae  

➢ Motivatie voor de opleiding  

➢ Relevante diploma’s certificaten 

Intervisie 

De intervisie is bedoeld om wat in de lessen wordt geleerd verder uit te diepen 

en eigen te maken. Doordat studenten met elkaar oefenen kunnen ze vertrouwd 

raken met wat ze zien, voelen en welke effecten een behandeling kan hebben. 

Gedurende de gehele opleiding dienen 50uren intervisie ingevuld te worden. 

De studenten gaan tijdens intervisie uren met elkaar oefenen met datgene wat 

zij bij zichzelf in de lessen hebben onderzocht en aangeleerd hebben gekregen. 

Deze tools gaan ze in zetten bij elkaar om te ervaren hoe ze processen bij een 

ander herkennen en vervolgens hun medestudent daarin gaan ondersteunen en 

begeleiden. Dit als voorbereiding op het werken met cliënten. 

De bijbehorende verslaglegging draagt bij aan het bewustwordingsproces van 

waar de student op dat moment staat, hoe het aangeleerde in de praktijk wordt 

uitgeoefend en ervaren en maakt duidelijk waar verdere ondersteuning, vanuit 

de opleiding, noodzakelijk is. 

Verslagen 

Vanaf de Practitioner is verslaglegging verplicht. De opleiding verlangt per 

module een zelfreflectieverslag en 2 intervisieverslagen. Het schrijven van 

verslagen draagt bij in het bewustwordingsproces. Verslagen worden door de 

docenten voorzien van feedback en zijn bewijsdocumenten van de voortgang. 

Deze verslagen zijn de ingang tijdens de individuele voortgangsgesprekken en 

een onderdeel van het in de opleiding aan te leggen portfolio. 
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Evaluatiemomenten/voortgangsgesprekken 

Na de Practitioner modules wordt een proefexamen afgenomen door een docent. 

Het bestaat uit praktijk en theorie. Van daaruit worden leerpunten besproken 

alvorens te starten met de Therapeut modules. 

Leertherapie 

Als de student vastloopt in zijn persoonlijk proces of in oefeningen, dan kan de 

student individuele sessies volgen bij de docent. Er kan een op het individu 

gericht traject opgesteld worden met oefeningen die de student thuis verder kan 

doen. 

Oefensessies 

De oefensessies vinden plaats in het laatste deel van de opleiding tot Medisch Qi 

Gong Therapeut. In dit gedeelte van de opleiding wordt de student geacht met 

tenminste 10 cliënten te werken. Per cliënt dienen er minimaal 5 sessies gegeven 

te worden aan de hand van de opgedane kennis uit de opleiding. De student mag 

een vergoeding aan de cliënt vragen voor deze ondersteuning die hij/zij geeft. 

Het bedrag hiervoor wordt in overleg met de docenten van Academ vastgesteld. 

Uit de verslaglegging van deze sessies moet blijken voor de docenten dat de 

student in staat is geweest datgene wat tijdens de 4 jarige opleiding is geleerd 

ook in de praktijk toe te passen. 

Supervisie opleidingsdagen 

Tijdens deze supervisie opleidingsdagen geeft de student sessies aan een door 

een medestudent meegebrachte cliënt onder supervisie van een docent. Daarna 

zal er in de groep door de docenten feedback worden gegeven op deze sessie. 

Na de laatste module Therapeut, zullen er 4 supervisie dagen zijn. 

Aanwezigheid 

De student wordt verwacht minimaal 80% aanwezig te zijn per verplichte module 

en tijdens de overige opleidingsdagen. Deze 80% is gebaseerd op aanwezigheid 

gedurende de hele opleidingsduur en het is uitgesloten dat een student ervoor 

kiest zonder toestemming van de docenten, om een module in zijn geheel niet te 

volgen of te missen. 

Toelatingseisen 

In het voortraject kan in principe een ieder instromen die nieuwsgierig is in 

bewustzijnsontwikkeling en in staat is tot zelfreflectie. Na het doorlopen van het 

voortraject volgt een toelatingsgesprek voor het instappen in de opleiding tot 

Medisch Qi Gong Therapeut. Een vereiste is dat je beschikt over voldoende 

zelfreflectie en de bereidheid hebt om open te staan voor zelfonderzoek. 

Voor studenten die vanuit een eerder gevolgde opleiding op het gebied van 
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bewustzijnsontwikkeling willen instromen, vindt eerst een intakegesprek plaats 

om van daaruit te kijken waar de student in het opleidingstraject kan starten. 

Het kan zijn dat het noodzakelijk blijkt om alsnog het voortraject te doorlopen 

omdat de eerder verworven competenties niet toereikend zijn en een student 

zich nog meer bewust dient te worden van eigen patronen. 

De opleiding heeft het recht om een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen 

proces niet wil onderkennen of er voor wegloopt, uit te sluiten van verdere 

deelname aan de opleiding. Vanuit deze visie staat de opleiding garant voor 

professioneel opgeleide therapeuten. 

Een Medisch Qi Gong Therapeut kan alleen met cliënten werken als hij/zij inzicht 

heeft in hoe het energetisch- en fysieke systeem aan invloeden onderhevig zijn. 

Duur van de opleiding 

De opleiding tot Medisch Qi Gong Therapeut is een 4 jarige opleiding.  

Het totaal aantal student contacturen bedraagt 464 uur. 

Opleidingsdagen 344 uur  

Terugkomdagen 48 uur  

Webinar 48 uur  

Supervisie 24 uur  

Totaal 416 uur 

Naast proceswerk en de parallel lopende modules, zijn er nog verplichte uren 

voor leertherapie, intervisie, voortgangsgesprekken en oefensessies. Dit zal aan 

studiebelastingsuren rond de 300 uur zijn. Bijkomend is er wekelijks ongeveer 

3u/week thuisstudie, dit omvat proceswerk en oefenen Medische Qi Gong. 

Het is voor studenten die het diploma Medisch Qi Gong Therapeut willen behalen, 

wel van belang dat er tussen de modules nooit meer dan één kwartaal mag 

vallen. Dit in verband met de voortgang van het eigen proceswerk. Mocht er door 

omstandigheden meer tijd tussen vallen, dan wordt dit altijd met de docenten in 

een voortgangsgesprek besproken en het opleidingstraject verder bepaald. 

Het zelfstandig werken met cliënten in het kader van de opleiding (oefensessies) 

start in het laatste jaar van de opleiding en dit is ook mogelijk na het 4de jaar 

van de opleiding als een student niet aan de vereiste hoeveelheid te geven 

sessies is toegekomen, met een uitloop van maximaal twee jaar. Binnen deze 

termijn is er geen belemmering om daarna te diplomeren. Mocht deze termijn 

overschreden worden dan volgt eerst een evaluatiegesprek met de staf. 

Studiebelasting 

Naast de student contacturen is de deelnemer/student nog 3 uur per week bezig 

met zelfonderzoek en het beoefenen van Medische Qi Gong. 
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Medische basiskennis 

Het is noodzakelijk om een landelijke verplichte cursus “medische basiskennis” te 

volgen om aangesloten te kunnen worden bij een beroepsvereniging. Dit is 

noodzakelijk voor je cliënten om de therapiekosten te kunnen declareren bij hun 

zorgverzekering. De opleiding zal op tijd aangeven waar je deze medische 

basiskennis kan volgen. Deze cursus wordt niet verzorgd door Academ. Het is 

eventueel mogelijk om deze cursus na diplomering te volgen. Voor studenten 

met opleiding geneeskunde of de HBO opleiding tot verpleegkundige kunnen 

dispensatie regelingen gelden. 

Eindexamen 

Het eindexamen bestaat uit een toets over het theoretische gedeelte van de 

gehele opleiding en uit een proeve van bekwaamheid. De vakbekwaamheid 

bestaat uit inzicht in de Chinese geneeskunde voor wat betreft de Qi Gong, een 

(algemene) sessie geven, een healing geven en de Medische Qi Gong oefeningen 

correct kunnen uitvoeren. Voorts moet een student goed kunnen luisteren en 

verwoorden van inzichten die worden opgedaan. De student moet in staat zijn de 

cliënt vanuit een holistische visie te ondersteunen en begeleiden in zijn/haar 

proces. 

Proeve van bekwaamheid 

De proeve van bekwaamheid bestaat uit het maken van een scriptie; een thema 

uitwerken rond Medische Qi Gong en een praktijkexamen dat bestaat uit het 

geven van een sessie aan een cliënt onder toezicht en beoordeling van de staf 

van Academ. 

Scriptie 

De scriptie is een casusbespreking. De casus wordt vanaf de intake van de cliënt 

tot aan de afronding van het proces beschreven. Hierin wordt uitgebreid 

ingegaan op de problematiek van de cliënt, gerelateerd aan de verschillende 

modules uit de opleiding. Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij waar je zelf 

tegenaan bent gelopen, wat je goed hebt gedaan, wat beter had gekunt, hoe je 

het anders had kunnen doen. Hoe jij het proces bent ingegaan, welke weerslag 

dit op je cliënt had en hoe je dit hebt opgelost. Van welke methodieken je 

gebruikt heb gemaakt en hoe deze zijn opgepakt door je cliënt. 

De scriptie moet een duidelijk beeld geven van hoe de opgedane theorie in de 

praktijk is toegepast en wat jou geholpen heeft om deze cliënt volledig te 

ondersteunen in het proces. Daarnaast is het van belang dat jij ook jouw eigen 

(groei)proces als therapeut beschrijft en wat jij allemaal bent tegengekomen en 

hoe je dit vanuit de supervisie hebt opgepakt en laten terugkomen in de sessies 

met je cliënt. De scriptie bestaat uit minimaal 10 bladzijden, lettergrootte 12 en 

regelafstand 1. 
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Het praktijkexamen 

Het praktijkexamen is het geven van een volledige sessie aan een cliënt onder 

toezicht van de staf van Academ. De student moet in het werken met de cliënt 

laten zien dat hij/zij alle opgedane kennis van de aangeboden lesstof en alle 

aangeboden methodieken kan omzetten naar wat op dat moment in de praktijk 

noodzakelijk is om de cliënt op een adequate manier te ondersteunen in de 

behandeling. 

Dit praktijkexamen kan pas plaatsvinden als de student al meerdere cliënten 

onder supervisie heeft behandeld en de verplichte 10 cliënten, van 5 

behandelingen elk, met een goede beoordeling heeft afgerond. 

Diplomering 

De student ontvangt het diploma Medisch Qi Gong Therapeut alleen als in de 

praktijk is gebleken dat een bewustwordingsproces op gang is gebracht, de 

student openstaat voor zijn/haar eigen proces en de opgedane kennis adequaat 

wordt ingezet om cliënten te ondersteunen en begeleiden in hun proces. Vanuit 

de supervisie moet een duidelijk en helder beeld weergegeven worden van hoe 

de aspirant-therapeut zijn cliënten te woord staat en ondersteund. Het portfolio 

van de student moet bijgewerkt zijn en via bewijsdocumenten duidelijk zicht 

geven op het doorlopen traject. De student dient de verantwoording van zijn 

eigen proces en aankomend therapeutschap te kunnen dragen. 

De proeve van bekwaamheid moet met een voldoende beoordeeld zijn. 

Daarnaast moet de student het gehele opleidingstraject minimaal voor 80% 

aanwezig zijn geweest en voldaan hebben aan alle door de opleiding gestelde 

eisen. 

Studentenvertegenwoordiger  

Een studentenvertegenwoordiger heeft het doel om de belangen van de 

studenten te behartigen op inhoudelijk gebied, op rechten van studenten en op 

faciliteiten binnen deze opleiding. Door dit doel na te streven kan de 

studentenvertegenwoordiger een bijdrage leveren dat er binnen het 

opleidingscentrum Academ goede Medisch Qi Gong therapeuten worden opgeleid. 

Dit alles in een plezierige leeromgeving, waar respect voor elkaar en vertrouwen 

in ieders mogelijkheden voorop staan.  

De studentenvertegenwoordiger zet zich in om de betrokkenheid van studenten 

te vergroten en de communicatie met de docenten regelmatig en in een open 

houding te laten verlopen. Eens per kwartaal zal er een mogelijkheid geboden 

worden om datgene waar de studenten tegenaan zijn gelopen, dit kan op 

inhoudelijk gebied zijn, de rechten betreffende of gericht op het faciliteren, met 

elkaar te bespreken. Vanuit dit overleg vindt een terugkoppeling plaats naar de 

docenten en indien noodzakelijk vraagt de studentenvertegenwoordiging om 

aanpassingen. De studentenvertegenwoordiger is er niet voor persoonlijk 
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ongenoegen tegen medestudenten of docenten, lesmateriaal, opdrachten of het 

bespreken van in de ogen van de student onterechte feedback. De opleiding tot 

Medisch Qi Gong Therapeut is een opleiding gericht op het eigen proceswerk, 

waardoor de studenten vaker geconfronteerd worden met hun eigen blokkades 

en -al dan niet- oude patronen. Dit maakt het bespreekbaar maken van eigen 

ongenoegen over persoonlijk functioneren van een docent, weerstand tegen 

lesstof of opdrachten juist onderdeel van het eigen leerproces. De 

studentenvertegenwoordiger zorgt voor een regelmatig en goed overleg tussen 

docenten en de studenten, zodat lesinhoud, faciliteiten rond de opleiding en de 

rechten van de studenten altijd onderwerp van gesprek kunnen zijn en daar waar 

dit nodig is, kunnen worden aangepast. 

 

Jaarlijks wordt de studentenvertegenwoordiger geëvalueerd en indien nodig 

wordt een nieuwe studentenvertegenwoordiger verkozen. 

Klachtenbehandeling 

Inhoudelijke klachten mogen schriftelijk worden ingediend en worden getoetst 

aan bestaande lesstof en indien ontvankelijk worden zij meegenomen in de 

huidige lesstof. Voor klachten over de docenten of de opleiding als geheel is het 

in het kader van het leerproces van belang om deze direct met de docenten op te 

nemen. De docenten staan open voor dit soort gesprekken, kritiek of klachten. 

Indien de klacht niet naar goeddunken van de klager is opgelost, dan kunnen 

betrokkenen zich wenden tot de klachtencommissie. 

Opleidingsinstituut Academ beschikt over een klachtenregeling en deze is in te 

zien en/of op te vragen bij Academ. 

Verplichte Lesstof 

Lesmateriaal modules Academ. 

De theorie van deze opleiding is voor een groot deel gebaseerd op de oosterse 

filosofie en geneeskunde. De syllabus wordt gegeven bij aanvang van een 

module. 

Aanbevolen literatuur 

Boekenlijst volgt z.s.m. 

Verantwoordelijkheid 

De opleiding is ontwikkeld door Linda Bijtebier. Zij is verantwoordelijk voor de 

inhoud van de lessen. Hoewel alle lessen een rode draad hebben en met elkaar 

verbonden zijn, is het individuele proceswerk het uitgangspunt om van daaruit 

de lesstof te ervaren en te integreren. De leer van de Chinese geneeskunde met 

de vijf elementen als uitgangspunt, wordt tot op heden alleen gebruikt met 

kruiden of naalden, dus via fysieke ingang. Wat deze opleiding wil bereiken is dat 
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de leer van de Traditionele Chinese Geneeskunde meer in de therapieën gebruikt 

wordt. Het geeft een holistische kijk op energetische- en fysieke systemen. Dit 

betekent in de praktijk dat de afgestudeerde Medisch Qi Gong Therapeut zich 

veel meer bewust is en meer inzicht heeft in de verschillende processen, zowel 

op lichamelijk- als ook op energetisch niveau om van daaruit bij een hulpvraag 

van een cliënt meer aspecten te kunnen meewegen in de ondersteuning en 

begeleiding van hun proces. Om dit te bereiken is het van belang dat de student 

bereid is om zijn eigen proces aan te gaan, blokkades en oude patronen te 

transformeren en hierdoor meer verantwoordelijkheid te nemen in eigen 

gezondheid en welzijn. 
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Vanuit de opleiding wordt gedegen en professionele ondersteuning geboden en 

wordt ieder (deel)proces met respect behandeld. De opleiding heeft het recht om 

een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen proces niet wil onderkennen of er 

voor wegloopt, uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding. Vanuit deze 

visie staat de opleiding garant voor professioneel opgeleide therapeuten. Een 

Medisch Qi Gong Therapeut kan alleen holistisch werken als hij/zij inzicht heeft in 

hoe het energetisch- en fysieke systeem aan invloeden onderhevig zijn. 

Docenten 

De lessen worden gegeven door Dr. Linda Bijtebier. Zie voor verdere gegevens 

www.medischeqigong.com 

Opleidingsplaatsen 

De opleiding is gesitueerd in Academ Centrum voor innerlijk Welzijn in 

Rotterdam. Kijk voor actuele informatie en trainingsdagen op de website 

www.medischeqigong.com 

Kosten 

De kosten per module bedragen € 1250€ (prijsaanpassingen voorbehouden). Één 

module bestaat uit 5 opleidingsdagen; 43 uren, 4 webinars en 1 terugkomdag. 

Bijkomend 4 supervisie dagen aan 80€/dag. 

Totaal: €10.320 gespreid over 4 jaar. 

Dit totaal is exclusief de leer-therapiesessies en het examen. 

 

http://www.medischeqigong.com/
http://www.medischeqigong.com/
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