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Voorwoord

Wie ben ik? 

 
Mijn naam is Irene Schrander-Morel. Ik ben geboren in 1954; ik ben getrouwd en heb twee kinderen 
(1983 en 1985). Sinds 2012 werk ik in mijn praktijk Fleur de Lys massage voor de vrouw met als 
specialiteit zelfmanagement voor dames met partners met mammacarcinoom. 
(www.fleurdelysmassagevoordevrouw.nl).  
 
Na een carrière van 10 jaar als manager patiëntenvervoer in het VUMC en  OK planner Plastische 
chirurgie MUMC, heb ik mij gevormd tot masseuse gevonden. In 2017 heb ik de stap genomen om 
mij te richten op de natuurgeneeskunde in de vorm van E.E.N.® therapeut.
Ik ben nog iedere dag blij met de stap die ik heb genomen hiermee. Het werk in de praktijk is 
afwisselend en dankbaar; het verveelt geen moment. 

Bij het Instituut voor E.E.N.® ben ik terecht gekomen om de verplichte scholing Medische en 
basiskennis te volgen. Gelukkig had ik vrijstelling  voor Psychosociale vakken. Deze heb ik gevolgd 
tijdens mijn leraar opleiding in België. Met veel enthousiasme volgde ik de verkorte E.E.N.® therapie,
de sfeer tijdens de lessen en de al even enthousiaste verhalen van (aankomend) therapeuten  en de 
leraar Wiel Habets maakten me gretig dit in de praktijk te integreren.
 
De opleiding tot E.E.N.®-therapeut heeft mij geholpen om mijn talenten verder te ontwikkelen. Het 
eclectische aspect en in het bijzonder celzouten (psychognomie) van de opleiding maakt dat ik nu 
beschik over een heel scala aan nieuwe kennis en vaardigheden. 

Irene Schrander-Morel
Bosserstraat 19
6014RD Ittervoort
06-57435860
Studentnummer:500
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2 Opdrachten module A1 t/m B3

1  Module A1 Opdracht Numerologie

Naam: Andrea  geboortedatum:10-01-1985
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
1 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je neemt daadkracht mee naar de 
aarde.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

1 Hoe je jouw gezin ervaart Vaders wil is wet.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

5 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je lost alles met humor op, vooral als 
men te dicht bij jouw gevoel komt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

11/2 Hoe je puberteit ervaart Of je bent de “11”, een leider en laat 
veel kracht zien, of je bent de “2”, 
gevoelig en lief.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

5 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je lost alles met humor op, vooral als 
men te dicht bij jouw gevoel komt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

22/4 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent zacht, liefdevol en genezend 
voor mens, dier en natuur.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

11/2 Hoe jij je voelt Je hebt leiderschapscapaciteiten en 
bent idealistisch, inventief en 
vernieuwend.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

7 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren het leven te verteren en nieuwe
dingen makkelijke in je op te nemen. 
Ook spiritualiteit heb je als levensles 
gekozen. Dit kun je doen door te 
weren aan je geestelijke 
ontwikkeling. Naar binnen keren door
meditatie, yoga en andere 
ontspanningsoefeningen.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

1 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Faalangst, angsten weinig 
zelfvertrouwen, te veel fantasie en 
weinig daadkracht als je in een dip 
zit. Blokkade op je basischakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

8 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt stille en wijze mensen aan. 
Zij zien het leven als zwaar en 
hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

13/4 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Je kunt je ergens in vastbijten, 
oppassen dat je emoties niet 
blokkeert, dat leidt tot confrontaties. 
Behoefte aan zelfstandig werken. Het
is belangrijk dat je leert luisteren naar
de mening van anderen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

13/4 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Emoties toelaten.

13.Hier en nu Trillingsjaar 4 Waar je dit jaar aan werkt Perfect jaar, alles loopt, structuur 
aanbrengen.
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2  Module A2 Casus mineraaltherapie

CASUS MINERAALTHERAPIE

Naam student: Irene Schrander
Naam client: M. F
Leeftijd: 56 jaar
Datum: 22 maart 2018

Anamnese
M.F.  komt op het spreekuur omdat ze herstellende is van een virale meningitis en  heeft nog last van hoofdpijn, 
ernstige vermoeidheid eb prikkels van buitenaf (in het bijzonder geluid). 
Op spannende momenten spelen deze klachten extra op.
Ze heeft haar werk weer parttime opgepakt maar het lukt haar niet meer dan 4 uur per dag te gaan werken.
De hulpvraag: is beter in balans te komen wat betreft werk en rust zodat zij minder hoofdpijn heeft niet zo 
vermoeid en weer meer energie krijgt.

Diagnose
Bij het uittesten van de chakra’s zijn de basis-, zonnevlecht en hartchakra uit balans.
Bij het uittesten van de energievelden zijn de nier-, kroonenergie uit balans.
Deze middelen op zonnevlecht gelegd voor energiebalans.
Volgens de polsdiagnostiek komen er de volgende middelen uit:
- Celzout 2, Calcium phosphoricum: Genezing/herstel, weerstadzwakte, zenuwontstekingen.
- Celzout 5, Kalium phosphoricum: uitputtingstoestand bij of na zware ziektes, bacteriële of     
                   virusinfectie.
- Celzout 7, Magnesium phosphoricum: voor de zenuwen, lymfe en spieren.

Mijn voorstel is om de celzouten te gaan nemen.

De behandeling
We hebben de chakrabehandeling gedaan en de uitgeteste zouten besproken. Veel naar buiten te gaan 
(wandelen/fietsen). Niet te lange stukken. Dit te opbouwen.
Haar een schouder- , nekmassage gegeven.

Ondersteunende therapie
-Celzout 2, 3x daags 1 tablet
-Celzout 5, 3x daags 1 tablet
-Celzout 7, 3x daags 1 tablet

Vervolgconsult
Over drie weken is er een vervolgconsult gepland. Client neemt over een week contact met mij op om te laten 
weten hoe het met haar gaat.
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 2.3 Module B1 Casussen (2) Bachbloesems

2.3.1 Casus 1 Bachbloesem

CASUS 1 Bach-Bloesemtherapie

Naam student: Irene Schrander-Morel
Naam cliënt: G
Leeftijd: 53
Datum: 24 april 2018

Anamnese:
G.  heeft telefonisch contact gezocht en wil een afspraak maken. Haar man is al een tijdje werkloos wat tussen 
hun spanningen oplevert. De spanning tussen haar en de kinderen lopen ook op.  Het voelt als of ze er alleen 
voorstaat en het lijkt haar een uitzichtloze situatie.
De hulpvraag: is meer energie krijgen om daarmee beter te kunnen overzien welke keuzen ze moet gaan maken.

Diagnose:
Het Yingtangpunt is open.
Bij het uittesten van de chakra’s is alleen de basischakra uit balans.
Gecorrigeerd met: 1
Bij het uittesten van de energievelden zijn de nier- en kristalenergie uit balans.
Gecorrigeerd met: 8
Volgens de polsdiagnostiek komen er de volgende middelen uit:
- Celzout 7, Magnesium phosphoricum: voor de zenuwen en spieren.
- Bachbloesem: Centaury 4, Cherry Plum 6 en Wild Rose 37.
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       Centaury 4: gebrek aan energie, moe, moeilijk nee kunnen zeggen   
                              problemen tussen man en kinderen

          Cherry bloesem 6: Psychisch zwaar belast, niet meer in staat   
                                                                rationeel en kalm te handelen/denken
   

        Wild rose 37: verlies van levensvreugde, zich neerleggen bij 
                                                             onplezierige situatie, niet in staat het leven iets positiefs mee te geven

De behandeling: 
De chakrabehandeling gedaan en gesproken over nieuwe begin in het leven.
Voorstel voor vergevingssessie maar daar voelde ze nu nog niet veel voor.
Affirmatie: ik verlies het overzicht niet, ik ben sterk en houdt vol.
Ik ontspan me nu en heb vertrouwen in de toekomst.

Ondersteunende therapie:
-Celzout 7, 3x daags 1 tablet
-Rescue remedie 2x op de tong
-Bachbloesem complex 3d3dr
Mindfulness/meditatie (aarden): elke dag en een vast tijdstip kiezen waarop ze niet gestoord wordt, de rust voor 
zichzelf heeft.
Meer rust nemen en dagelijks naar haar werk fietsen.

Vervolgconsult:
Over drie weken is er een vervolgconsult gepland. Client neemt over een week contact met mij op om te laten 
weten hoe het met haar gaat.
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2.3.2 Casus 2 Bachbloesem

CASUS 2 Bach-Bloesemtherapie

Naam student: Irene Schrander-Morel
Naam cliënt: Z
Leeftijd: 58
Datum: 30-04-2018

Anamnese:
Z.  meldt zich op het spreekuur – ze is al een tijdje ziek thuis met fysieke klachten. Gevoel van op zijn 
overheerst. Niet veel zin in eten en heeft ook al wat gewicht verloren. Ziet niets positief zitten.
De hulpvraag: Zich energieker voelen, helder krijgen wat echt speelt.

Diagnose:
Het Yingtangpunt is open.
Bij het uittesten van de chakra’s is alleen de miltchakra en zonnevlecht uit balans.
Gecorrigeerd met: 2 en 3
Bij het uittesten van de energievelden zijn de milt- en hartenergie uit balans.
Gecorrigeerd met: 9
Volgens de polsdiagnostiek komen er de volgende middelen uit:
- Celzout 2 & 3, Calcium Phosphoricum, Ferrum Phosphoricum
- Bachbloesem: Centaury 4, Cherry Plum 6, Olive 23 en Wild Rose 37.
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       Centaury 4: gebrek aan energie, moe, moeilijk nee kunnen zeggen   
                              problemen tussen man en kinderen

          Cherry bloesem 6: Psychisch zwaar belast, niet meer in staat   
                                                                rationeel en kalm te handelen/denken

         Olive, 23: niet herkennen van eigen grenzen, niet kunnen toegeven dat je overwerkt bent 
                                                    frustratie, moedeloosheid
   

        Wild rose 37: verlies van levensvreugde, zich neerleggen bij 
                                                             onplezierige situatie, niet in staat het leven iets positiefs mee te geven

De behandeling: 
De chakrabehandeling gedaan en voorstel voor vergevingssessie. Ze zou dat thuis proberen maar niet nu.
Affirmatie: ik verlies het overzicht niet, ik ben sterk en houdt vol.
Ik ontspan me nu en heb vertrouwen in de toekomst.

Ondersteunende therapie:
-Celzout 3, 3x daags 1 tablet
-Bachbloesem complex 4d4dr
-Affirmatie: ik ben goed, ik waardeer mezelf en heb vertrouwen in de toekomst
-Vergevingssessie uitgelegd en zij zal het proberen in eigen omgeving.

Vervolgconsult:
Over vier weken is er een vervolgconsult gepland. Client neemt over een week of twee weten hoe het gaat.
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3 Module B2  Casussen (2) Regressietherapie
2.4.1 Casus 1 Regressietherapie

CASUS 1 Regressietherapie
Naam: Christie geboortedatum:…17-02-1964
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
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Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
8 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je werkt vanuit innerlijke wijsheid 
stil en teruggetrokken

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

2 Hoe je jouw gezin ervaart Je moeder is de baas in huis, haar wil 
is wet

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

2 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

19/1 Hoe je puberteit ervaart Je vader als dominant ervaren, 
vertrouwen uitwerken.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

2 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

11/2 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Zeer krachtig of invoelende kracht.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

6 Hoe jij je voelt Je bent liefdevol en geniet van de 
mensen. Dienstbaar zijn naar de 
medemens. Je bent sociaal, muzikaal 
en kunstzinnig. Ook kun je soms 
humeurig zijn.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

3 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren naar buiten te brengen wat je 
denkt. Behoeft aan expansie en het 
zelf doen, altijd in het denken.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

3 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

De spontaniteit is kwijt. Het kind in 
jezelf. Te serieus en moeite met 
beslissingen. Moeite met nieuwe 
dingen. Blokkade op je zonnevlecht.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

7 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt spirituele en telepathische 
mensen aan.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

11/2 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Emotioneel invoelend naar mensen 
toe, hij of zij voelt hoe de ander zich 
voelt, dadenkracht, vol 
zelfvertrouwen. Je bent een bron van 
inspiratie voor anderen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

3 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Overwinning van dualiteit. Handelen 
vanuit wilskracht.

13.Hier en nu Trillingsjaar 3 Waar je dit jaar aan werkt Creatief jaar, lol en plezier maken.



Naam:             C.      Datum: 20-06-2018
Voorletters:    K. Geb. datum: 17-02-1964
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     fijne jeugd gehad
Pubertijd       voelt zich over het algemeen rustig maar soms wordt het allemaal wel een beetje te veel
Jong volwassenheid harmonisch gezin. 
Volwassenheid Denk wel haar kinderen ondanks de gegeven vrijheid te streng aan te pakken. Moeders wil is 
wet.
Huwelijkstijd/relatietijd nog steeds fijn huwelijk.

Diagnose
Datum 20-06-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

EEN 5,6,33,50

Bach

celzouten
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advies
                                   

” C.G. Jung Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is 
wat beter in onszelf kan worden veranderd.”

15

Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

20-06-2018

Cliënt : C.K.
Vrouw 54

Anamnese: 1e consult: C. komt naar de praktijk. Ze heeft reeds veel gelezen over 
regressietherapie en haar misschien antwoorden over haar twijfels te geven.
Haar uitleg en aanpak vertelt.  
Meting: E.E.N. energetica met polsdiagnostiek.
6  Liefde
5  Rechtvaardigheid
33 Leiderschap
50 Herinnering
Hulpvraag: dat ze misschien wel te veel aan goede prestaties hecht
Behandeling: Ik test eerst E.E.N. energetica uit met polsdiagnostiek. Laat haar het
licht aanzetten door het binnen te laten komen in haar hoofd en voeten en zo door 
te laten stromen naar hartchakra en even later vragen of ze het ook in alle andere 
chakra’s kan voelen.
Ze ziet een meisje van 6 en even later een meer volwassen kind. 
Vraag haar of zo liggend op de bank de twee kinderen samen kunnen smelten tot 
een groot lichtwezen. Dit lukt haar. Ze voelt er zeker en rustig van. Ze voelt de 
warmte door haar lichaam stromen.
Er kwamen veel emoties los, veel herkenning (ook met de bespreking van E.E.N. 
middelen). Ze had niet echt een beeld wat ze kon verwachten maar wel de wens 
inzicht in zichzelf te krijgen.
Ondersteuning: de sessie thuis nogmaals opnieuw te doen maar dan helemaal zelf
zonder steun.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur
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2.4.2 Casus 2 Regressietherapie

CASUS 2 Regressietherapie

Naam: Nelly                              geboortedatum: 12-10-1938 
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Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaal en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

1 Hoe je jouw gezin ervaart Vaders wil is wet.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

3 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

22/4 Hoe je puberteit ervaart Bemoederen, verzorgen, perfectie, 
voorliefde voor mens, dier en natuur.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

3 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

8 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent netjes, kijkt de kat uit de 
boom en hebt altijd een afwachtende 
houding.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

7 Hoe jij je voelt Je bent telepathisch, spiritueel en 
geïnteresseerd in het mystieke. Je 
zorgt graag voor anderen, beheerst en
kalm. Je hebt een rijke fantasie.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

7 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren het leven te verteren en nieuwe
dingen makkelijk in je op te nemen. 
Ook spiritualiteit heb je als levensles 
gekozen. Dit kun je doen door te 
werken aan je geestelijke 
ontwikkeling. Naar binnen keren door
meditatie, yoga en andere 
ontspanningsoefeningen. 

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

14/5 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Als je blokkeert kan dat gepaard gaan
met fysieke problemen. Vluchten in 
de materie door iets te kopen voor 
jezelf.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

13/4 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt nogal eens conflicten aan.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

22/4 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

De genezer, de healer voor de mens, 
dier en natuur. Invoelend en 
helderziend. Balans tussen rechter- 
linkerhersenhelft.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

13/4 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Emoties toelaten.

13.Hier en nu Trillingsjaar 5 Waar je dit jaar aan werkt Veel energie, vrijheid en naar buiten 
treden, communiceren.



De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Naam:             N.      Datum: 28-06-2018
Voorletters:    R. Geb. datum: 12-10-1938
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     fijne jeugd gehad
Pubertijd       voelt zich over het algemeen rustig maar soms wordt het allemaal wel een beetje te veel
Jong volwassenheid harmonisch gezin. 
Volwassenheid Denk wel haar kinderen ondanks de gegeven vrijheid te streng aan te pakken. Moeders wil is 
wet.
Huwelijkstijd/relatietijd nog steeds fijn huwelijk.

Diagnose
Datum 28-06-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

EEN 17,34,51

Bach

18



celzouten

advies

                                

17 drie-eenheid: onbewuste blokkades, totaal balans contact Hogere Zelf
34 overzicht: slaapproblemen, verwarring, zorgen, tobben piekeren, verbindingen.
51 positiviteit: magnesium, mineralen, vitaliteit, positiviteit, blijheid, zon en vreugde.

19

Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

28-06-2018

Cliënt : N.R.
Vrouw 54

Anamnese: 1e consult: N. komt naar de praktijk. Ze heeft last van ernstige 
krampen in benen. Slaapt slecht. Heeft verder een druk bestaan met het verzorgen 
kleinkinderen. Heb haar een sportmassage behandeling gegeven voor de krampen.
Verder E.E.N. therapie uitgelegd. E.E.N. energetica getest met polsdiagnostiek.
Foto gemaakt van haar gezicht i.v.m. psychognomie. Regressie therapie uitgelegd 
en ze wil dit graag ervaren.
Meting: E.E.N. energetica met polsdiagnostiek.
17 drie-eenheid
34 overzicht
51 posiviteit
Hulpvraag: af van haar krampen, meer nachtelijke rust.
Behandeling: Ik test eerst E.E.N. energetica uit met polsdiagnostiek. Laat haar het
licht aanzetten door het binnen te laten komen in haar hoofd en voeten en zo door 
te laten stromen naar hartchakra en even later vragen of ze het ook in alle andere 
chakra’s kan voelen.
Ik laat haar in gedachten terug gaan naar een belangrijke gebeurtenis in haar jeugd.
Ze geeft aan dat haar moeder altijd ziek was en veel moest zorgen voor haar 
broertjes en zusjes. Ze geeft aan dat ze het zorgen voor haar kleinkinderen leuk 
vindt maar ook zeer belastend. Haar man is reeds de 80 gepasseerd en wilt nog 
genieten en rust met hem.
Er kwamen veel emoties los, veel herkenning (ook met de bespreking van E.E.N. 
middelen). Ik laat haar de druk van het zorgen terug geven aan haar moeder. Die 
het op haar beurt terug geeft aan haar ziekelijke vader.
Ondersteuning: Ze gaat proberen de sessie thuis nogmaals opnieuw te doen. Geef
haar magnesiumbadzout mee voor twee weken en komt volgende week terug voor 
nogmaals een sportmassage.
Vervolgconsult: 1 weken. 

2 uur



    
11/12/

3

2.5 Module B2 5 behandelingen 

2.5.1. Regressiebehandeling client 1

Naam: Maartje                          geboortedatum:12-04-1969

      8/8

                                                                   
  

                                                       
                                                                                     
     

                                   
                                                                                                                           

                              

                                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                                                          

         Geestelijke kant  Aardse kant 
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19/1
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14/5
19/1

7/7

14/5

15/6

25/7
18/9

Geestelijke Zelf Aardse Zelf

Hogere Zelf



De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaal en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

4 Hoe je jouw gezin ervaart Tweemaal de moeder, door de ogen 
van moeder kijken

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

7 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

7 Hoe je puberteit ervaart Je vlucht voor je gevoel door veel te 
snoepen of drugs- alcoholgebruik, je 
leeft vaak in een droomwereld. 
Filosoferen.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

7 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

14/5 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je houdt van de kleine dingen en hebt
oog voor detail.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

9 Hoe jij je voelt Muziek, dansen, expressie. 
Lichaamswerk is belangrijk. Zonnig 
iemand maar heeft ook veel aandacht 
en liefde nodig en is ook ijdel.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

14/5 Wat je wil leren of 
uitwerken

Wanneer je vanuit doelstellingen 
werkt dan kom je tot wezenlijke 
innerlijke vrijheid. Zelfdiscipline is 
belangrijk. De 14/5 wil zeggen: “Ik” 
de fysiek ingestelde mens wil 
vrijheid. Je kunt je zorgen maken 
over het lichaam. Door sport kun je 
overtollige energie kwijt.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

6 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Je blokkeert op de liefde. Als jij je 
niet lekker voelt ga je wegsnoepen. 
Suiker is een liefdesvervanger. 
Daardoor ontstaat er nogal eens 
overgewicht. Moeite met het houden 
van jezelf. Vrouwelijke pool is sterk 
vertegenwoordigd. Blokkade van je 
hartchakra en voorhoofdchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

19/1 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je omringt je met krachtige en wijze 
mensen. Wisselende contacten.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

19/1 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

In je werken lijk je op op jouw vader.
De dingen doorzien en tot actie 
overgaan.

21



12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

8 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Volledige balans tussen denken en 
voelen.

13.Hier en nu Trillingsjaar 9 Waar je dit jaar aan werkt Afronding, het oude loslaten, alles tot
een goed einde brengen, men kan ook
moe zijn.

Naam:             M.      Datum: 6-7-2018
Voorletters:    Geb. datum: 12-04-1969
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     problemen met kleine broertje. Eist alle aandacht van de ouders
Pubertijd       anorexia en gepest op school
Jong volwassenheid met goede begeleiding functioneert weer gezond
Volwassenheid verbroken relatie
Huwelijkstijd/relatietijd nu geen relatie

Diagnose
Datum
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang open
Chakra 1
Chakra 2 x
Chakra 3 x
Chakra 4
Chakra 5 x
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat

22



Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 23

EEN® 28,38

Bach

celzouten

advies

23



                                   

24

Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

Cliënt : M.
Vrouw 49

Anamnese: 1e consult: M. komt naar de praktijk. Haar vriendin heeft haar dit 
aangeraden. Ze heeft diverse hulpverleners om raad gevraagd maar niet naar 
tevredenheid.  Ze heeft geen energie om de zaken op te pakken en samen met haar 
ouders op de bank is niet alles.
Haar uitleg en aanpak vertelt.  
Meting: Test eerst chakra’s en energievelden: chakra 2,3,5 zijn geblokkeerd. 
Gecorrigeerd met 2. Verstoorde energievelden zijn Milt- en hartenergie. 
Gecorrigeerd met 9. 
Celzouten getest: geen afwijkingen gevonden.
Bachbloesem getest: 
13 Gorse: afhaken, verslagenheid, houding is gebogen: leidt tot niets.
37 Wild Rose: verlies van levensvreugde, zich neerleggen bij onplezierige 
situaties, geen vechtlust.
Hulpvraag: is bang om een nieuwe relatie aan te gaan. Wil dit erg graag.
Vicieuze cirkel doorbreken.
Behandeling: Neem de metingen met haar door. Ze is na het verbreken van haar 
relatie weer bij haar ouders gaan wonen. Ze wil graag weer op haar zelf gaan 
wonen. We spreken af dat ze zich laat inschrijven en gaat kijken naar een 
huurappartement. 
We hebben een regressiesessie gedaan. Heb haar gevraagd via kruin en voeten te 
laten binnen komen en door te laten stromen naar haar hart en verder het lichaam 
in. Laat haar terug keren naar haar verbroken relatie. Ze herkend patronen van 
contact maken met anderen. Gaat zelf terug naar haar jeugd. Had toen ook al 
moeite met vriendinnetjes maken.
Laar haar twee affirmaties opzeggen: “Ik ben een doorzetter – vol energie, en ga 
zoeken naar een baan en een eigen plek”. “Ga afspraken met vriendinnen, ga meer 
naar buiten”.
Ondersteuning: Bach Complex mee naar huis (4x4dr), adviseer haar de sessie 
thuis nogmaals opnieuw te doen maar dan helemaal zelf zonder steun. De 
affirmaties dagelijks opzeggen.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2,5 uur



    
11/12/

3

2.5.2. Regressiebehandeling client 2
Naam: Ron                             geboortedatum: 07-02-1965 
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         Geestelijke kant  Aardse kant 
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
7 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent telepathisch en intuïtief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

2 Hoe je jouw gezin ervaart Je moeder is de baas in huis, haar wil 
is wet.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

3 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

9 Hoe je puberteit ervaart Je ziet er zonnig en fleurig uit en je 
wilt veel ervaren, alles is mogelijk, 
drugs, avontuur als er maar wat te 
beleven valt.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

3 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

9 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je blijft lang jeugdig en hebt een 
zonnig uiterlijk.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

8 Hoe jij je voelt Krachtige en zelfstandige 
persoonlijkheid. Soberheid, geduld, 
innerlijke wijsheid en eenzaamheid 
zijn hier sleutelwoorden.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

3 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren vormgeven en structuur 
aanbrengen. Je bent verbaal sterk.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

19/1 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Loslaten en opnieuw beginnen. In je 
kracht blijven is belangrijk. Teveel in 
het gevoel blijven. Angst voor 
mannelijke kracht in zichzelf. Ver 
gaan in de diepte-ervaring, zowel 
professioneel als in emotie.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

9 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je omringt je met zonnige en 
eigenwijze mensen. Er zijn veel 
afwisselende relaties. Je moet vaak 
loslaten en opnieuw beginnen.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

20/2 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Zachtheid en invoelend. Verzorgende
beroepen. Liefdevolle en emotionele 
mensen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

3 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Overwinning gevoel. Het doorleven 
van gevoel.

13.Hier en nu Trillingsjaar 2 Waar je dit jaar aan werkt Gevoelsjaar. In balans komen met je 
emoties.

26



Naam:            R. Datum: 11-07-2018
Voorletters:   Geb. datum: 07-02-1965
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     hele fijne jeugd
Pubertijd       kan makkelijk leren en vond lagere en middelbare school niet erg interessant
Jong volwassenheid moeilijkheden met relaties. Hij voelt zich tot mannen aangetrokken.
Volwassenheid heeft zijn studie voor straaljagerpiloot in U.S. kunnen voltooien
Huwelijkstijd/relatietijd hele fijne partner gevonden

Diagnose
Datum 11-07-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang open
Chakra 1 x
Chakra 2 x
Chakra 3
Chakra 4 x
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie x
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

EEN®

Bach 37

celzouten
advies

27
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Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

Cliënt : R.
Man  53

Anamnese: 1e consult: R. komt naar de praktijk. Hij heeft zijn baan als piloot 
moeten opzeggen vanwege de ziekte bij zijn partner. Deze heeft een hersentumor 
gehad maar is daar nu herstellende van.  Zou heel graag zijn oude baan weer 
willen uitvoeren maar is bang zijn partner alleen thuis te moeten laten. Hij is zelf 
erg vermoeid en zou graag externe hulp willen regelen.
Hem de  uitleg en aanpak vertelt van regressietherapie. 
Meting: Yin Yang staat open, basis-, mild- en hartchakra zijn geblokkeerd. 
Correctie uitgevoerd met chakrasan 1,2 en Qi long nr. 12.
Hulpvraag: meer energie en de moed om zijn partner te vertellen dat hij weer in 
zijn oude baan aan de slag wil.
Behandeling: Hij ademt zeer oppervlakkig en laat hen de prana-ademhaling doen.
Ik voel dat hij door de ademhalingstechniek veel energie door zijn lichaam 
stroomt.  Hij wordt rustiger maar zodra ik hem vraag op de bank te gaan liggen 
wordt hij plotseling wordt hij heel erg emotioneel. Hij vertelt dat hij het ondanks 
zijn goede relatie het zo moeilijk vind om zijn plannen kenbaar te maken. Ik 
probeer met hem naar zijn kindertijd terug te gaan en ondanks dat hij aangaf een 
fijne jeugd te hebben gehad komt er wel naar voren dat hij een dominante vader 
had. 
Deze heeft net als hijzelf in het leger gezeten. Emoties tonen en eigen keuzes 
maken was er niet.  Ik stel een regressiebehandeling voor. De sessie verloopt fijn 
en rustig en laat zijn emoties de vrije loop. Hij kan van afstand naar zichzelf 
kijken. Het lucht hem zeer op. Hij voelt zelfs de kracht om het zijn partner over 
zijn wensen te vertellen. 
Ondersteuning: de sessie thuis nogmaals opnieuw te doen maar dan helemaal zelf
zonder steun. Geef hem ondanks niet positieve test nr. 37 Wild Rose Bachbloesem
als extra ondersteuning voor energie mee.
Kom graag terug. Voelt goed voor hem.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur



    
11/12/

3

2.5.3. Regressiebehandeling client 3

Naam: Anna                              geboortedatum: 08-03-1974 
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         Geestelijke kant  Aardse kant 
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
8 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je werkt vanuit innerlijke wijsheid 
stil en teruggetrokken.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

3 Hoe je jouw gezin ervaart Het is een creatief en ondernemend 
gezin

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

3 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

11/2 Hoe je puberteit ervaart Of je bent “11, een leider en laat veel 
kracht zien, of je bent de “2”, 
gevoelig en lief.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

3 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

13/4 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je kunt confronterend zijn en durft je 
gevoel niet altijd te tonen.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

9 Hoe jij je voelt Muziek, dansen, expressie. 
Lichaamswerk is belangrijk. Zonnig 
iemand maar heeft ook veel aandacht 
en liefde nodig en is ook ijdel.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

14/5 Wat je wil leren of 
uitwerken

Wanneer je vanuit doelstellingen 
werkt dan kom je tot wezenlijke 
innerlijke vrijheid. Zelfdiscipline is 
belangrijk. De 14/5 wil zeggen: 
“Ik’de fysiek ingestelde mens wil 
vrijheid. Je kunt je zorgen maken 
over het lichaam. Door sport kun je 
overtollige energie kwijt.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

6 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Je blokkeert op de liefde. Als jij je 
niet lekker voelt ga dan wat 
wegsnoepen. Suiker is een 
liefdesvervanger. Daardoor ontstaat 
er nogal eens overgewicht. Moeite 
met het houden van jezelf. 
Vrouwelijke pool is sterk 
vertegenwoordigd. Blokkade van je 
hartchakra en voorhoofdchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

11/2 De mensen die je altijd 
aantrekt

De mensen die op je pad komen zijn 
krachtig, gevoelig en emotioneel.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

9 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Je hebt de mensen wat te bieden. 
Ontwikkeling en ontplooiing. Je bent 
een zon voor anderen en kunt het 
vuur in de ander wakker maken. Je 
bent een pionier in het werken naar 
anderen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

8 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Volledige balans tussen denken en 
voelen.

13.Hier en nu Trillingsjaar 4 Waar je dit jaar aan werkt Perfect jaar, alles loopt, structuur 
aanbrengen.

30



Naam:             A.      Datum: 
Voorletters:   Geb. datum: 17-02-1964
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin Yang
Chakra 1 x
Chakra 2
Chakra 3 x
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie x
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

EEN®

Bach

celzouten

advies

31



                                   

32

Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

Cliënt : A.
Vrouw 44

Anamnese: 1e consult: A. heeft nu problemen met een veel eerder gepleegde 
abortus. Toen ze 22 jaar oud was had ze een leuke relatie en werd zwanger maar 
waren samen nog niet toe aan kinderen. Ze wilde eerst haar studie afmaken. De 
relatie is uitgegaan en heeft nu een heel lieve man. Ze voelde zich na de abortus 
opgelucht maar nu krijgt ze steeds meer problemen. 
Leg haar de behandeling uit met eventueel vergevingssessie. Combineren deze met
regressiesessie. 
Meting: Bij het testen van chakra’s en energievelden blijken de volgende 
geblokkeerd: basis- en zonnevlecht en hartenergie.
Bachbloesem met polsdiagnostiek:
31 Pine 
29 Star of Bethhlehem
Hulpvraag: Vergeving van de abortus en herkenning van het kind.
Behandeling: Ik corrigeer de chakra’s met nr. 1 en 3. De hartenergie met nr. 11.
Ik leg de vergevingssessie aan haar uit.
Ik stel twee vergevingssessies voor: een naar zichzelf en een naar haar vriend. 
Het loopt heel moeilijk en emotioneel. Ze heeft tijd nodig om dit allemaal te 
verwerken.  Laat het licht binnen komen en stromen. Ik bespreek nog dat ze het 
kind kan erkennen en een naam kan geven. Dit lukt haar door haar dit te laten 
visualiseren. Ze ziet haar een mooi meisje en geeft haar een naam. Ze heeft 
behoefte om dit ook met haar ex vriend te bespreken. Ze kan nu makkelijk 
terugkijken op de abortusbehandeling. Het is goed zo. 
Ondersteuning: Complex van de Bachbloesems geef ik haar mee.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur



    
11/12/

3

2.5.4. Regressiebehandeling client 4

Naam: Pim                              geboortedatum: 23-09-1969 
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
5 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent energiek en beweeglijk.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

9 Hoe je jouw gezin ervaart Het is een druk levendig gezin, altijd 
wat te beleven en er is veel warmte 
naar elkaar toe

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

7 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

5 Hoe je puberteit ervaart Je bent een energieke puber, sport 
graag en hebt veel vrienden en 
vriendinnen.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

7 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

19/1 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je lijkt op je vader.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

5 Hoe jij je voelt Je hebt veel energie, het borrelt 
voortdurend. Je kunt veel dingen in 
het leven neerzetten. Uiten is 
belangrijk, b.v. schrijven, 
communicatie, handelen, creatief, 
sportief, avontuur. Je bent veelzijdig 
in het uiten naar buiten toe. 

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

3 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren naar buiten te brengen wat je 
denkt. Behoeft aan expansie en het 
zelf doen, altijd in het denken.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

13/4 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Is piekeren en tobben, emotionele 
blokkade.

2.Wijsheid Tot. confr.
Rechterkant 
hoofd

8 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt stille en wijze mensen aan. 
Zij zien het leven als zwaar en 
hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

9 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Je hebt de mensen wat te bieden. 
Ontwikkeling en ontplooiing. Je bent 
een zon voor anderen en kunt het 
vuur in de ander wakker maken. Je 
bent een pionier in het werken naar 
anderen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

3 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Overwinning van dualiteit. Handelen 
vanuit wilskracht.

13.Hier en nu Trillingsjaar 6 Waar je dit jaar aan werkt Liefde is belangrijk, genieten, 
onvoorwaardelijke liefde naar jezelf 
toe, huis verfraaien.

34



Naam:             P.      Datum: 
Voorletters:    Geb. datum: 23-09-1969
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum 20-06-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2 x
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet x
Rechtervoet x
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 2,35

EEN®

Bach 35

celzouten

advies Vit B12 
gebruiken
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Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

Cliënt : P.
Man 50

Anamnese: 1e consult: P. is er voor het eerst. Hij heeft geldproblemen omdat hij 
gokt en jointjes rookt. Hij voelt zich daar in eerste instantie goed bij maar heeft 
inmiddels een vriendin. Zij wil wel met hem verder (samenwonen) maar alleen als 
hij zijn leven op de rit heeft. Zij heeft reeds veel gelezen over regressietherapie en 
dacht dat het wel iets voor hem is.
Vraag hem heel duidelijk of hij achter deze behandeling staat en zich niet gestuurd
voelt.
Meting: Beide voetchakra’s staan dicht. Geopend met nr. 35 Solidago.
Chakra 2 staat stil: gecorrigeerd met chakrasan 2.
Energieveld nier ook gecorrigeerd met nr. 35 Solidago.
Kwam div. vitamine tekort (eet ook slecht). Vitamine B12 allen extra aanbevolen.
Bacbloesem: 35 White Chesnut: malende gedachtenb, tobben en slapeloosheid. Hij
herkent dit.
Hulpvraag: van het roken en gokken af.
Behandeling: Begin na de toelichting van de meting met de regressiesessie. Door 
het vele roken is hij benauwd. Laat hem div. Prana-ademhalingsoefeningen doen. 
Het doet hem goed, ontspant. Voelt duidelijk energie door hem heen stromen.
Is gefrustreerd dat hij weer begonnen is met gokken nadat hij in therapie geweest 
is. Laat hem voelen wat hij voelt bij het gokken en jointje roken. Voelt heel goed 
zijn eigen gevoelens en emoties. Ziet in wat hij echt wilt. 
Ondersteuning:  Laat hem de sessie thuis nogmaals opnieuw doen om te laten 
ervaren wat hij niet meer wilt. Voelt zich opgelucht.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur



    
11/12/

3

2.5.5. Regressiebehandeling client 5

Naam: André                            geboortedatum: 09-11-1946 
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
9 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent zonnig, wijs en hebt veel 
interesse voor alles.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

11/2 Hoe je jouw gezin ervaart Vader en moeder zijn allebei 
belangrijk.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

2 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

2 Hoe je puberteit ervaart Je bent een gevoelige en emotionele 
puber.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

2 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

8 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent netjes, kijkt de kat uit de 
boom en hebt altijd een afwachtende 
houding.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

6 Hoe jij je voelt Je bent liefdevol en geniet van de 
mensen. Dienstbaar zijn naar de 
medemens. Je bent sociaal, muzikaal 
en kunstzinnig. Ook kun je soms 
humeurig zijn.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

13/4 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren om met emoties om te gaan. 
Uitgebreide vriendenkring, leren van 
conflicten, ruzieachtig, creatief, je 
zoekt conflicten op, de “een” wil 
zeggen: ik, de “drie”.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

6 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Je blokkeert op de liefde. Als jij je 
niet lekker voelt ga je dat 
wegsnoepen. Suiker is een 
liefdesvervanger. Daardoor ontstaat 
er nogal eens overgewicht. Moeite 
met het houden van jezelf. 
Vrouwelijke pool is sterk 
vertegenwoordigd. Blokkade van je 
hartchakra en voorhoofdchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

8 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt stille en wijze mensen aan. 
Zij zien het leven als zwaar en 
hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Oppassen dat je niet wordt 
meegesleept in hun denkwijze en dat 
te veel druk op de schouders wordt 
gelegd.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

14/5 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Humor, leergierig, geldzaken gaan je 
goed af, communicatie, reuk is 
belangrijk, zinnenprikkelend bezig 
zijn, je raak de ander.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

19/1 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

In je eigen kracht gaan staan. 

13.Hier en nu Trillingsjaar 3 Waar je dit jaar aan werkt Creatief jaar, lol en plezier maken.
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Naam:             A.      Datum: 
Voorletters:    Geb. datum: 09-11-1946
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum 20-06-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2 x
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest x
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 2,18

EEN®

Bach

celzouten

advies

39



                                 

40

Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

Cliënt : A.
Man 73

Anamnese: 1e consult: A.  komt naar de praktijk omdat hij goede resultaten ziet 
mij zijn vrouw.
Laat hem het formulier met persoonlijke gegevens invullen.
Vertelt dat hij zich niet herkent in de klachten van zijn vrouw. Teveel van huis. 
Kan zich niet vinden in de extra zorgen naar hun zoon van 42.
Vroeger moesten ze hard op de boerderij werken en het lijkt nu alsof zijn zoon 
teveel beroep doet op zijn vrouw. Dit verklaard zijn gedrag door er alleen op uit te 
trekken. Gebruikt veel medicatie.
Neem met hem de behandeling door na hem eerst uit gependeld te hebben. 
Meting: Chakra 2 is geblokkeerd. Geopend met chakrasan 2 Hij heeft veel last 
van zijn maag en slikproblemen. Digest uit getest. 
Hulpvraag: bekijken waar zijn vluchtgedrag vandaan komt
Behandeling: Ik zet in eerste instantie een klankschaal in om weer energie te laten
stromen en laat hem licht visualiseren in zijn kruin en voeten.
Door de trilling van de klankschaal. Er ontstaan verbindingen met div. 
energievelden en er ontstaat een ontspanning. Hij kan het licht ook heel goed 
waarnemen. Hij associeert zich met een jongetje van 9 en door daar aan te denken 
komt een gevoel van onmacht naar boven.  Zijn moeder is vroeg gestorven en 
moest altijd maar voor zichzelf en broers en zussen zorgen.  Hij wil de zorg voor 
zijn zoon van 42 niet. Ziet dat zijn vrouw hier aan onderdoor gaat. Het verklaart 
zijn vluchtgedrag.
Laat hem contact met het jongetje maken en stuur een lichtkoord naar dat kind. 
Het kind troosten en beschermen en zeg dat hij zijn best heeft gedaan. Laat hem 
terug komen in het nu. Hij is aangedaan maar begrijpt het en is opgelucht
Ondersteuning: Geef hem de middelen met en een dieet.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur



    
11/12/

3

4  Module B3 5 clienten met 5 behandelingen
2.6.1 Client met 5 behandelingen

CASUS 1 cliënt met 5 behandelingen

Naam: Willy                             geboortedatum: 12-04-1969
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42

Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaal en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

4 Hoe je jouw gezin ervaart Tweemaal de moeder, door de ogen 
van moeder kijken

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

7 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

7 Hoe je puberteit ervaart Je vlucht voor je gevoel door veel te 
snoepen of drugs- alcoholgebruik, je 
leeft vaak in een droomwereld. 
Filosoferen.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

7 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

14/5 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je houdt van de kleine dingen en hebt
oog voor detail.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

9 Hoe jij je voelt Muziek, dansen, expressie. 
Lichaamswerk is belangrijk. Zonnig 
iemand maar heeft ook veel aandacht 
en liefde nodig en is ook ijdel.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

14/5 Wat je wil leren of 
uitwerken

Wanneer je vanuit doelstellingen 
werkt dan kom je tot wezenlijke 
innerlijke vrijheid. Zelfdiscipline is 
belangrijk. De 14/5 wil zeggen: “Ik” 
de fysiek ingestelde mens wil 
vrijheid. Je kunt je zorgen maken 
over het lichaam. Door sport kun je 
overtollige energie kwijt.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

6 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Je blokkeert op de liefde. Als jij je 
niet lekker voelt ga je wegsnoepen. 
Suiker is een liefdesvervanger. 
Daardoor ontstaat er nogal eens 
overgewicht. Moeite met het houden 
van jezelf. Vrouwelijke pool is sterk 
vertegenwoordigd. Blokkade van je 
hartchakra en voorhoofdchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

19/1 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je omringt je met krachtige en wijze 
mensen. Wisselende contacten.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

19/1 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

In je werken lijk je op op jouw vader.
De dingen doorzien en tot actie 
overgaan.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

8 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Volledige balans tussen denken en 
voelen.

13.Hier en nu Trillingsjaar 9 Waar je dit jaar aan werkt Afronding, het oude loslaten, alles tot
een goed einde brengen, men kan ook
moe zijn.



Naam:             H.      Datum: 28-05-2018
Voorletters:    W. Geb. datum: 12-04-1969
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

2 Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     jonger broertje die alle aandacht opeisten
Pubertijd       niet geliefd op school
Jong volwassenheid gescheiden
Volwassenheid
Huwelijkstijd/relatietijd

3 Diagnose
Datum 28-05-2018 18-06-2018 16-07-2018 30-07-2018 15-08-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang x
Chakra 1
Chakra 2
Chakra 3
Chakra 4 x x
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet x
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie x
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest x
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept Sano Digest 18 27,35

Sano Derm 17
EEN 15,17

Bach 19,38

celzouten 8

advies voedingsplan

43
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45

Datum / cliënt omschrijving uren

28-05-2018

Cliënt : W.H.
Vrouw 49 

Anamnese: 1e consult: W.  komt naar mij toe met de vraag of ik advies voor haar 
heb, of druppels kan maken zodat zij zich rustiger voelt op haar werk en ook met 
het vinden van een relatie heeft W. het erg lastig.
Meting: test de chakra's en energievelden uit nierenergie en chakra 4 zijn 
geblokkeerd. 
Ik test de Bachbloesems via de pols:
19 Larch - gebrek aan zelfvertrouwen
38 Willow -Verbittering wrok, zich slachtoffer voelen.
Hulpvraag: Ze wil meer 
Behandeling: Ik balanceer haar chakra’s  met chakrasan 4 en nierenergie 
gecorrigeerd met  chakrasan 8 en leg haar de remedies uit. Ik maak een flesje van 
elke remedie 2 druppels en vraag haar om elke dag 4 x 4 druppels hiervan te 
gebruiken.
Verder leg ik haar uit hoe een affirmatie werkt en adviseer haar dit elke dag een 
paar keer te doen. Samen maken wij een op haar afgestemde affirmatie. 
Vergevingssessie besproken maar zij wil dit nog niet doen.
Ondersteuning: Bach druppels en affirmatie..
Vervolgconsult:3 weken. 

2 uur

18-06-2018

Anamnese: 2de consult Zij voelt zich beter maar nog steeds onrustig. De 
afgelopen nacht onrustig geslapen zonder een duidelijke reden.
Ze geeft aan doordat haar ouders een zaak hadden en een broertje die veel zorg 
nodig heeft. Ze voelt zich derde wiel aan de wagen. 
Hulpvraag: Ze wil vertrouwen krijgen
Meting : Ik test de chakra's en energievelden uit; chakra 4 is nog steeds 
geblokkeerd.
Ik test de celzouten: nummer 8 Natrium phosphoricum komt naar boven.
Behandeling: Corrigeer de chakra met chakrasan 4.
Ik leg haar uit hoe de kracht van vergeving werkt en stemt in om een 
vergevingssessie te doen.
-Vergevingssessie eerst voor zichzelf: proces verloopt erg moeilijk en 
emotioneel .Vergevingssessie naar haar ouders. Ik geef haar de ruimte voor haar 
emotie. 
Ondersteuning: Ik laat haar nog even doorgaan met het innemen van de druppels.
Vervolgconsult: 4 weken i.v.m. vakantie

2 uur

16-07-2018

Anamnese: 3de consult: 
Meting : Chakra's en energievelden getest. Staan allemaal open.
Test verder haar voeding uit en kom op een hoge belasting van suiker uit (Dit 
kwam de vorige keer ook al uit de gezichtsdiagnostiek naar voren- celzout tekort). 
Via de polsdiagnose drainage getest: Drainage Sano Digest en Sano Derm 
Behandeling: Ik leg haar uit dat het niet goed is zoveel suikers te gebruiken. Het 
verlaagd de weerstand in de darmen, immuniteit en huid wordt hiermee belast. 
Stellen een voedingsplan op. 
Heb haar behandeling aura kammen en aura healing gegeven. Het gaf haar meteen 
al verlichting en rust.
Ze gaf ook aan met haar moeder gesproken te hebben over de vergevingssessie. 
Het deed beide goed om samen hierover te spreken.
Wilde graag een lichaamsmassage.
Ondersteuning: Complexmiddel van Sano Digest 18 en Sano Derm. 17 en
voedingsplan.
Vervolgconsult:2 wek

2 uur

30-07-2018

Anamnese: 4de consult: Ze voelt zich de laatste tijd veel beter. Geeft wel aan iets 
last van hoofdpijn te hebben. Het gaat haar goed af minder suiker te gebruiken. Is 
hierdoor ook 1,5 kilo kwijt.
Meting : Bij de meting is de yin yang uit balans. Linkervoetchakra geeft geen 
reactie.
Behandeling: Yin Yang gecontroleerd met sanocept 27 en linkervoetchakra met 
sanocept 35. Ze geeft aan dat ze voelt minder gespannen te zijn dan in het begin 
van de behandelingen. Ze heeft iemand ontmoet waarbij het goed voelt.
Kijk met haar of er lijntjes losgemaakt moeten worden.
Stel regressie therapie voor en gaan die samen doen.
Ondersteuning: geef haar nog een voedingsplan mee. Ze wil nu het zo goed gaat 
meer gewicht kwijt. Vanwege hoofdpijn nekmassage gegeven.
Vervolgconsult: 2 weken

2 uur

Anamnese: 5de consult: Voelt zich prima. Kan makkelijk toenadering tot haar 
nieuwe vriend zoeken. Op haar werk loopt ook alles op rolletjes.
Meting : Bij de meting was alles goed.
Behandeling: de kanalen van de epifyse openen met E.E.N. 15, dan een herstel 
van de drie eenheid met E.E.N. 17.
Nog een keer aura gekamd en aura healing gegeven.
Ondersteuning: Ze heeft zich aangeleerd elke dag een moment voor meditatie vrij
te maken. Dit bevalt haar erg goed. Ze kan zo goed de rust bewaren. 



Affirmaties zijn een manier om je gedachten, je zelfbeeld, gezondheid en je zelfvertrouwen te beïnvloeden. 
Een 
affirmatie is een vorm van positieve zelfsuggestie. Affirmaties zijn korte bekrachtigende en positieve 
zinnetjes die je tegen jezelf als een soort mantra zegt.  Je blijft de affirmaties eindeloos (nou ja eindeloos, 
tien minuten per dag is genoeg) voor jezelf herhalen. Met affirmaties beïnvloed je direct je onbewuste. Je 
her programmeert jezelf als het ware met affirmaties. Je bevestigt eenvoudigweg wat waar is voor jou en je 
voegt tegelijkertijd informatie toe aan de geheugencellen van je geest.

Natrium phosphoricum regelt het zuur-base evenwicht in het lichaam en stimuleert de stofwisseling. 
Verzuring van het lichaam duidt op een tekort aan dit celzout.
Het tekort van dit zout kan ontstaan door overmatig suikergebruik, zure melkproducten en varkensvlees.

Gezichtsdiagnose:

Onder haar ogen zitten verdikkingen. Bij het rechteroog is ook nog duidelijk verkleuringen te zien. Het is een 
lymfatisch gebied (lymfatisch type en geeft aan dat het verdegigingssysteem hard moet werken). Nieren moeten 
zware arbeid verrichten. Tevens de bijnier.
Krijgt teveel vreemde stoffen (medicatie) in het lichaam (vergiftiging). Geeft ook een boosheid aan in de 
relatiesfeer (niet meteen partner maar omgeving of uit vroegere periode iemand).

Linkeroog minder massief, staat schuin omhoog en bol. Duidt op gevoelsleven en medicijngebruik.
Onderlip vertoont verdikking – wijst op lever en alvleesklier problematiek.
Punt kin is rood en tevens haar décolleté : wijst op vergiftiging.
Zijkant van haar gezicht. 
Duidelijke verdikkingen in de hals waar te nemen. Afvalstoffen zijn  opgehoopt.

Levenspaleis (tussen wenkbrauwen) wijst op een niet gemakkelijk leven.
Haar slapen geven verkleuring aan; problemen met eerste relatie, heeft geen begrip voor haar eerste partner.
Haar haren zijn kort geknipt en staan recht omhoog: laat zich niet onderdrukken, eigenwijs en heeft duidelijk een
eigen zin.
Heeft een platte kruin: eigenwaarde vernederd.

Problemen aan de luchtwegen te verwachten ( open neusgaten).
Geld verkwistend: te zien aan afstand wenkbrauwen is groot en neusgaten duidelijk zichtbaar.
Dikke oorrand: moeilijk te beïnvloeden.
Kinderpaleis (bij rechteroog): moeilijk zwanger worden of geen kinderen.
Spijsvertering is verder ook niet in orde.

Medicatiegebruik:
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Sumatript sun 6 mg/0,5 ml wws
Cholecalci will 800ie 1d1t
Relpax 40 mg 1d1t
Propanolol 80 mg 1d1t
Diclovenac 100mg sup indien nodig
Topiramaat 100 mg 1d1t
Topiramaat 50 mg 1d1t
En af en toe paracetamol

2.6.2 Client met 5 behandelingen

CASUS 2 cliënt met 5 behandelingen

Naam: Celine                         geboortedatum: 03-04-1947

      8/8
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Geestelijke kant  Aardse kant 

De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaal en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

4 Hoe je jouw gezin ervaart Tweemaal de moeder, door de ogen 
van moeder kijken

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

3 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

7 Hoe je puberteit ervaart Je vlucht voor je gevoel door veel te 
snoepen of drugs- alcoholgebruik, je 
leeft vaak in een droomwereld. 
Filosoferen.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

3 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

14/5 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je ziet er correct uit, voor de 
buitenwereld stipt, betrouwbaar en 
perfectionistisch

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

1 Hoe jij je voelt Je hebt een zieleband met je vader, je 
wit dingen op je eigen manier doen, 
eigenwijs.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

1 Wat je wil leren of 
uitwerken

Verlegenheid en afhankelijkheid 
transformeren naar zelfstandig en 
assertief zijn. Eigen creatief zijn naar 
buiten brengen, goed in het omzeilen.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

11/2 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Loopt tegen twijfel op, vrijheid van 
emoties is geblokkeerd, emotionele 
uitbarstingen.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

7 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt spirituele en telepathische 
mensen aan.

1.Wilskracht Werkwijze 7 Hoe je het leven Je bent telepathisch en hebt inzicht. 
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Kruin chakra aanpakt en handelt Hulpvaardige en intuïtieve mensen. 
Je voelt aan wat goed voor je is. 
Goede verkopers, verzorging, met 
mensen werken, maakt niet uit in 
welk beroep.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

16/7 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Verfijning van de liefde en het 
uitdragen ervan, dit kan door in 
contact te komen met je spiritualiteit. 

13.Hier en nu Trillingsjaar 9 Waar je dit jaar aan werkt Afronding, het oude loslaten, alles tot
een goed einde brengen, men kan ook
moe zijn.

Naam:             van O.      Datum: 05-06-2018
Voorletters:    C. Geb. datum: 03-04-1947
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     drukke jeugd gehad, veel meewerken op de boerderij
Pubertijd       voor en na school hard werken, eten brengen naar nonnen
Jong volwassenheid groot gezin en altijd gezellig
Volwassenheid  Zorgt nu nog voor haar 42 oude zoon. Deze kan zijn financiën niet op orde houden. Is goed 
opgeleid maar schuild groot probleem.
Huwelijkstijd/relatietijd  haar man gaat veel alleen weg zonder haar in uitjes te betrekken. Ze geeft aan dit fijn te 
vinden zodat ze rust heeft.

Diagnose
Datum 05-06-2018 26-06-2018 17-07-2018 31-07-2018 21-08-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang x
Chakra 1
Chakra 2 x
Chakra 3 x
Chakra 4 x
Chakra 5 x
Chakra 6
Chakra 7 x
Linkervoet
Rechtervoet x
Linkerhand x
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Rechterhand
Energievelden
Nierenergie x
Miltenergie
Leverenergie x x
Hartenergie x
Longenergie x
Kristalenergie x
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest x
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 2 5 1,27

Sano Qi Lever Sano Qi Long Sano Qi Lever
EEN 15,18,36 29 23

Bach 20,32,36 27

celzouten 7,25

advies
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Datum / cliënt omschrijving uren

05-06-2018

Cliënt : C. van O.
Vrouw 71

Anamnese: 1e consult: C.  komt naar de praktijk. Ze heeft fybromilagie. Dit is 
recentelijk geconstateerd maar geeft aan in haar jeugd ook al vaak spierpijn te 
hebben gehad. Ze is zeer zorgzaam en jan niet goed nee zeggen tegen mensen als 
ze beroep op haar doen. Haar man doet veel werk bij har kinderen zoals 
verbouwen maar haar wensen in en rond het huis worden niet gerealiseerd. Ze 
heeft al vaker tegen een burn-out aangelopen.
Ik leg mijn onderzoek aan haar uit.
Meting:  Chakra's en energievelden op div. niveaus geblokkeerd. 
Hulpvraag: Ik wil positief tegen over mijzelf zijn, meer voor mezelf opkomen.  
Meer rust in mezelf en ook om mij heen.
Behandeling: Naar aanleiding van de metingen kon ik de chakra’s openen met 
chakrasan 2 (testbuisje meegegeven). De energievelden geopend met Sano Qi 
lever nr. 10
De vergeving gedaan – vader – het gevoel altijd eerst te moeten werken en dan 
rust pakken. Dit was haar ingeprent.
We konden samen merken dat er weer energie door haar lichaam ging stromen.
Behandeling met Ankh gedaan om extra reiniging eenergiekanalen en het 
weghalen van psychotoxines.
Ondersteuning: testbuisje Chakrasan nr. 2 mee. Celzouten 
Vervolgconsult:3 weken. Afgesproken dat mevrouw tussentijds altijd contact kan 
opnemen indien ze dit nodig acht.

2 uur

26-06-2018

Anamnese: 2de consult. We hebben de afgelopen periode besproken. Ze heeft het 
testbuisje gebruikt. Ze heeft een bevrijdend gevoel en de druk op keel en 
hartchakra zijn verminderd.
Haar man geeft aan dat ze rustiger is geworden en ze kan ook relaxen in haar 
mooie tuin. Ze kan alleen de zorgen voor haar zoon niet loslaten. 
Hulpvraag: Ze wil vertrouwen krijgen. Zorgen afbouwen.
Meting : negatieve chaos bij keel- en kruinchakra is gesloten. Geopend met 
chakrasan nr. 5 
De longenergie is geblokkeerd. Geopend met Sano Qi Long nr. 12
Bachbloesem met polsdiagnostiek getest: 20,32,36.
E.E.N. energetica met polsdiagnostiek getest: 15,18,36.
Behandeling: Bachbloesem besproken:
20 Mimulus: angst om zelf ook kanker te krijgen net zoals haar moeder.
32 Vine: heeft zelf bezige ouders gehad, geen rust.
36 Wild Oat: is zoekende, raak uitgekeken op huishouden (doet niet anders).
E.E.N. energetica wijzen erop het geloof hebben in zichzelf, zoekt erkenning bij 
haar man.
Een chakra behandeling gegeven. 
Ondersteuning: Complex van de getest Bachbloesems en E.E.N. energetica 
meegegeven ( 4d4dr).
2 Affirmaties “Ik voel me veilig en beschermt, in alles wat ik doe”. “Ik voel me 
ontspannen, open en evenwichtig”.
Vervolgconsult: 3 weken i.v.m. vakantie

2 uur

17-07-2018

Anamnese: 3de consult: Ze geeft aan zich de afgelopen periode enthousiast en 
energiek te voelen. Ze is terug gegaan naar de huisarts omdat veel vocht vasthoudt.
Meting : Chakra’s staan allemaal open. De energievelden getest en vond een 
blokkade op de leverenergie. Geopend met Sano Qi Lever  nr. 10. Staan allemaal 
open.
Via de polsdiagnose drainage getest: Drainage Sano Digest.
Via de polsdiagnose Schüssler Celzouten: 7 Natrium phosphoricum en 25 
Cobaltum Metalicum: ze geeft aan geen slaapproblemen of andere gerelateerde 
klachten.
Bachbloesem:27 
Behandeling: Na overleg geef ik geen celzouten mee. Geef wel een 
lymfedrainage i.v.m. oedeemvorming in haar benen. 
Bachbloesem 27:Rock Water: grotendeels herkenning in de beschrijving, eist veel 
van zich zelf en is mild naar anderen toe. 
Gesprek gehad over loslaten en eerlijk zijn naar jezelf. Vergevingssessie naar haar 
ouders. 
Ondersteuning:  Bachbloesem als ondersteuning meegegeven in combinatie met 
E.E.N. energetica 29  als ondersteuning voor oedeem/waterhuishouding. ( 4d4dr).
Vervolgconsult:2 weken

2 uur

Anamnese: 4de consult: Ze valt meteen met de deur in huis.. Ze zit steeds meer in
haar kracht. Heeft haar man gevraagd meer samen te doen.  Ze heeft hem ook 
weten te betrekken omtrent de problemen met haar zoon. Ze heeft met haar zoon 
ook gesprekken gevoerd en hem zo ver gekregen om zich ook bij mij te melden.
Ze geeft oe dat de vergevingssessie van de vorige keer een hele impact heeft 
gehad. Tijdens haar gesprek nu lopen de tranen over haar wang. Ze vertelt dat haar
omgang met haar vader niet makkelijk was.
Ik stel voor een innerlijk kind-vergevingssessie. We herstellen de verbinding in 
liefde tussen haar innerlijke kind en ook met de vader.



                                   

Gezichtsdiagnostiek

Uitgependeld: 7 Magnesium phosphoricum - bij druk en stress
                      25 Cobaltum Metalicum - constante uitwisseling van mentale stemmingen

Gezichtsdiadnostiek:

Dicht bij haar rechteroog een pukkel in geluksgebied - ongeluk
Ogen vallen diep/verdonkerd -verdriet
Wangen vertonen indeuking - niergebied, laten eiwitten zien door het lichaam aangemaakt, relatieproblemen 
Mondhoek diep naar beneden - refereert met maag/ heeft veel op haar maag
Neuspunt met vlekken -  maag/ zwaar op de maag liggende zaken
Zit psycho-somatisch slecht in elkaar
Lijn horizontaal over kin- spataderen
Benen aangetast
Verdikkingen onder oog – in slachtofferrol kruipen
Overtuigingskracht is weg
Alleen met Schüssler zouten helpen is geen optie. Zou een combinatie van zouten moeten zijn en als keuze 
verdriet: 5,7,8. Karakter en vermoeidheid: 5,8,11.
Advies een combi met bicarbonaat.

Er kan gekozen worden voor de combi 5,7 (anti-stress kuur) aangevuld met 2.

Gebruik van medicatie:

Ascal 80 mg 1d1t
Atorstatine 20 mg 1d1t
D-cura 1w1am
Calci-Chew 1d1t
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2.6.3 Client met 5 behandelingen

 
CASUS 3 cliënt met 5 behandelingen

Naam: Jacqueline geboortedatum:13-03-1964 
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         Geestelijke kant  Aardse kant 
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
4 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je doorziet de wereld, bent stil en 
perfect.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

3 Hoe je jouw gezin ervaart Het is een creatief en ondernemend 
gezin

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

2 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als een 
last.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

16/7 Hoe je puberteit ervaart Geen diepgaande verbindingen 
durven aan te gaan, wisselende 
vrienden en relaties.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

2 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als een 
last.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

14/5 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je houdt van de kleine dingen en hebt
oog voor detail.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

7 Hoe jij je voelt Je bent telepathisch, spiritueel en 
geïnteresseerd in het mystieke. Je 
zorgt graag voor anderen, beheerst en
kalm. Je hebt een rijke fantasie. Je 
zondert je graag af en bent dan 
bezielend bezig. Sfeermuziek is 
belangrijk, romantiek en liefde.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

9 Wat je wil leren of 
uitwerken

Je kunt leren dat kwaliteiten en de 
eigen wijsheid die je in is uit te 
dragen. Je bent veelzijdig. Vanuit 
liefde werken is belangrijk. Je hebt 
veel liefde in je en kunt hier een 
leraar in zijn voor anderen.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

2 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Blokkade op emoties vrijheid van 
gevoel. Dualiteit in zichzelf. 
Onzekerheid en fobieën, remming 
met moeder. Blokkade op je 
miltchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

13/4 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt nogal eens conflicten aan.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

3 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Je bent creatief en voelt je vrij in het 
werken naar anderen toe. Zelf de 
dingen willen doen op je eigen 
manier. Plezier in het werken met 
anderen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

9 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Uitdragen van liefde en eigen 
wijsheid.

13.Hier en nu Trillingsjaar 9 Waar je dit jaar aan werkt Afronding, het oude loslaten, alles tot
een goed einde brengen, men kan ook
moe zijn.
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Naam:             J.      Datum: 
Voorletters:    Geb. datum: 13-03-1964
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd                 
Kindertijd                         conflict met haar moeder
Pubertijd                           al vroeg op haar zelf
Jong volwassenheid          nooit relatie gehad en geeft aan dat niet erg te vinden
Volwassenheid                 is het liefst alleen
Huwelijkstijd/relatietijd  geen relatie

Diagnose
Datum 14-06-2018 03-07-2018 25-07-2018 13-08-2018 30-08-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang open x
Chakra 1 x x
Chakra 2 x
Chakra 3 yang
Chakra 4 x x
Chakra 5 yin
Chakra 6 x
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet x
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie x
Miltenergie x
Leverenergie
Hartenergie x
Longenergie x
Kristalenergie
Kroonenergie x
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil x
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 28,33,35

EEN® 18,19
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Bach 11,13,25

celzouten 10,12,24

advies Voedingsplan en 
bekkenbodemoefeningen

solidago
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Datum / cliënt omschrijving uren

14-06-2018

Cliënt : J.B.
Vrouw 54

Anamnese: 1e consult: J. komt naar de praktijk. Ze heeft al een aantal therapeuten
gehad en geeft aan dit avontuur best te willen aangaan. Zij vindt de massages 
heerlijk. Na uitleg van gezichtsdiagnostiek nemen we foto’s en gaan door met de 
metingen. 
Meting: Er zijn veel verstoringen gemeten op chakra en energievelden. De 
correctie op chakra 1 niveau doet niets en probeer chakra 3 te corrigeren. Nu is 
alles in balans.  Ze erkend wel dat de pendel elliptisch naar rechts draait (de 
wereld is agressief) E.E.N.® energetica met polsdiagnostiek.
Bachbloesems:
11 Elm: zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden
13 Gorse: de hoop verloren hebben, afhaken; wel met de div. therapeuten
25 Red Chestnut: angst (herkenning- angst voor haar moeder).
Hulpvraag: ze wilt van haar verslaving af. Het verleden meer met rust laten.
Behandeling: Ik test eerst E.E.N. energetica uit met polsdiagnostiek. 
18: ontspanning wilt ze graag, geen goede nachtrust en beginnend COPD).
29: angsten loslaten, vrijheid, vochthuishouding, doorstroming.
Bespreek met haar de uitkomst en besluiten Solidago te gaan gebruiken.
Celzouten:
11: Silicea – verder geen herkenning
12: Calcium Sulfuricum – wrok, boosheid herkenbaar
24: Arsenum Jodatum – duf, concentratieproblemen herkenbaar
Voedselintolerantie voor granen geconstateerd.
Het testen is zeer vermoeiend.
Balanceer de chakra’s en geef haar nog een nek- schoudermassage.
Leg nog wel haar pakje sigaretten op Yin Tang. Laat haar een affirmatie zeggen: 
Ik wil van mijn verslaving af.
Ondersteuning: Ze gaat veel nar buiten en bestel voor haar de Solidago die ze 
komt ophalen
Vervolgconsult: 3 weken.  

2,5 uur

03-07-2018

Anamnese: 2de consult Zij voelt zich beter maar nog steeds onrustig. Heeft 
conflict met haar moeder. Die achtervolgt haar. De afgelopen nacht onrustig 
geslapen zonder een duidelijke reden.
Rookt minder.
Hulpvraag: Ze wil vertrouwen krijgen en haar moeder kwijt.
Meting : Ik test de chakra's en energievelden uit; chakra 1,2 en 4 zijn nog steeds 
geblokkeerd.
Ik test de E.E.N.® nr 37 uit: harmonie komt steeds bij haar terug, de onmacht en 
de slachtofferrol in haar jeugd.
Behandeling: Corrigeer de chakra met chakrasan 1.
Ik leg haar uit hoe de kracht van vergeving werkt en ze stemt in om een 
vergevingssessie te doen.
-Vergevingssessie eerst voor zichzelf: proces verloopt erg moeilijk en 
emotioneel .Vergevingssessie naar haar moeder. Ik geef haar de ruimte voor haar 
emotie. Ze is nog steeds boos.
Geef haar een chakrabehandeling nek-schouders vanwege de hoofdpijn. Gebruik 
hierbij pepermuntolie.
Ondersteuning: Ik laat haar nog even doorgaan met het innemen van de Solidago 
druppels.
Vervolgconsult: 3 weken 

2 uur
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25-07-2018

Anamnese: 3de consult: Wil de vergevingssessie nogmaals doen en wil affirmatie 
samen herhalen om zo extra gemotiveerd te zijn om van het roken af te komen. Dit
lukt haar gelukkig beter. 
Geeft aan geopereerd te worden aan haar baarmoeder vanwege verklevingen. Zal 
binnenkort plaatsvinden.
Meting : Chakra's en energievelden getest. Staan allemaal open.
Test verder haar voeding uit en kom op een hoge belasting van granen uit. Ze eet 
spelt brood met de overtuiging dat het geen kwaad kan. Ze heeft last van haar 
darmen. Ook regelmatig urineverlies.
Heeft door tijdgebruik al een aantal keren geen B12 injecties gehad. Test het 
eventuele tekort aan vit. B12 uit. Geen tekort geconstateerd.
Qi-nier komt uit de test.
Behandeling: We beginnen met vergevingssessie en geef haar tips omtrent de 
affirmaties. Oefenen dit samen. Ze praat veel en dit voelt onrustig. Mediteren ook 
samen.
Wilde graag een lichaamsmassage.
Ondersteuning: Complexmiddel van Sano neuron en Qi-nier gedurende 6 weken. 
Verder geef ik een voedingsplan mee. Laat haar een paar weken geen speltbrood 
eten: 
Vervolgconsult:3 weken 

2,5 uur

13-08-2018

Anamnese: 4de consult: Ze voelt zich de laatste tijd veel beter. Is gestopt met 
roken en snoept meer. Urineverlies is beter onder controle te houden.
Meting : Bij de meting is de yin yang uit balans. Linkervoetchakra geeft geen 
reactie. Test voedselintolerantie weer uit. Ze wilt graag speltbrood eten. Kan het 
voedingsplan niet goed volhouden. Geen problemen geconstateerd.
Bespreken regressietherapie
Behandeling: Yin Yang gecontroleerd met sanocept 27 en rechtervoetchakra met 
sanocept 35. Ze geeft aan dat ze voelt minder gespannen te zijn dan in het begin 
van de behandelingen. Op haar werk functioneert ze ook beter zonder uitgeput 
thuis te komen.
Kijk met haar of er lijntjes losgemaakt moeten worden.
Stel regressie therapie voor en gaan die samen doen.
Ondersteuning: Solidago weer te starten en langer door te gaan.
Vervolgconsult: 3 weken

1,5 uur

30-08-2018

Anamnese: 5de consult: Voelt zich prima. Heefteen nieuwe vriendin gevonden. 
Zij komt haar verzorgen na haar operatie. Hebben samen een vakantie gepland. 
Heeft haar moeder gesproken en kan redelijk met haar overweg. Voelt geen echte 
liefde meer voor haar.
Meting : Bij de meting was alles goed.
Behandeling: korte lichaamsmassage en gezichtsdiagnose besproken.
Ondersteuning: Gaat op tijd naar bed en is veel buiten. Dit doet haar erg goed.
Vervolgconsult: W. heeft de behandelingen als heel prettig ervaren. We hebben 
afgesproken dat zij contact met mij opneemt indien nodig.

1 uur

Totaal behandeluren 10 uur



Gezichtsdiagnostiek:

Uitgependeld: 10 natrium sulfuricum - zout voor de uitscheiding van water en “slakken’.
12 Calcium sulfuricum - zout voor lymfe en immuumsysteem.
24 Arsenum jodatum - zout voor de longen en huid.

Iemand met een lang gezicht (dominant,zelfbepalend), knokkige jeukbeenderen, stevige neus - iemand die moet 
bewegen (buschauffeur van beroep). 
Verkleuring in ooghoek – nier-gebied/bijnier – boos op moeder
Neus is sterk ontwikkeld -  veel interesses – moeilijk een keuze maken (ook te zien aan groot oorgat). Sterke wil,
je kunt op haar bouwen en welwillendheid is sterk.
Geen losse oorlel – alles moet snel, rusteloos (schildklier te snel werkend).
Veel verkleuringen in gezicht – duidt op teleurstelling.

Heeft mannelijke trekken te zien aan lange en dikke wenkbrauwen (sterk overtuigend).
Heeft in levensgebied drie levenslijnen waar de kleur niet goed is.
Bij haar linker mondhoek: klein knopje wat wijst op “breke been en moet oppassen voor ongeluk en boos op 
haar moeder.
Tussen neus en mond verkleuring en strepen -  hormoongebied welke vermoeidheid aangeeft.
Gesloten bolle ogen.
Binnenrand oor – wordt niet begrepen door omgeving/wilt dingen niet horen.
Bij slaap dikke aderen (in rust toestand) – hart – herseninfarct.

Nr. 12 is werkzaam gebleken bij vastlopende processen (heeft al vele therapieën gevolg en is er eigenlijk ook 
wel een beetje mee klaar)
Nr. 24 Longen en huidproblemen. Rookt en wil daar vanaf.  Het tekort aan dit zout: Het gevoel te hebben of 
langdurig gehad hebben. Dit klopt met haar verhaal.
Deze combinatie en solidago.
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2.6.4 Client met 5 behandelingen

CASUS 4 cliënt met 5 behandelingen
Naam: Nelly                              geboortedatum: 12-10-1938 

      13/4
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Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaal en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

1 Hoe je jouw gezin ervaart Vaders wil is wet.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

3 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

22/4 Hoe je puberteit ervaart Bemoederen, verzorgen, perfectie, 
voorliefde voor mens, dier en natuur.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

3 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je hebt behoefte aan iemand die sterk 
is en jou steunt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

8 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent netjes, kijkt de kat uit de 
boom en hebt altijd een afwachtende 
houding.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

7 Hoe jij je voelt Je bent telepathisch, spiritueel en 
geïnteresseerd in het mystieke. Je 
zorgt graag voor anderen, beheerst en
kalm. Je hebt een rijke fantasie.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

7 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren het leven te verteren en nieuwe
dingen makkelijk in je op te nemen. 
Ook spiritualiteit heb je als levensles 
gekozen. Dit kun je doen door te 
werken aan je geestelijke 
ontwikkeling. Naar binnen keren door
meditatie, yoga en andere 
ontspanningsoefeningen. 

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

14/5 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Als je blokkeert kan dat gepaard gaan
met fysieke problemen. Vluchten in 
de materie door iets te kopen voor 
jezelf.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

13/4 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt nogal eens conflicten aan.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

22/4 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

De genezer, de healer voor de mens, 
dier en natuur. Invoelend en 
helderziend. Balans tussen rechter- 
linkerhersenhelft.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

13/4 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

Emoties toelaten.

13.Hier en nu Trillingsjaar 5 Waar je dit jaar aan werkt Veel energie, vrijheid en naar buiten 
treden, communiceren.



Naam:         Datum: 
Voorletters:  N. Geb. datum: 12-10-1938
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatie

Diagnose
Datum 29-06-2018 16-07-2018 30-07-2018 15-08-2018 04-09-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang open dicht
Chakra 1
Chakra 2 x
Chakra 3 x x
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet x
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie x x
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie x
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

EEN®

Bach 6,23,37

celzouten
3 (16,17

5 7 7 7

advies Bach complex, 
mag. olie

3d1t no5 3-6d 1-2t 3-6d 1-2t meditatie
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Datum / cliënt omschrijving uren

28-05-2018

Cliënt : N
Vrouw 81

Anamnese: 1e consult: N.  heeft fysieke klachten. Door erge krampen kan ze 
slecht slapen en komt daardoor in een visuele cirkel terecht. Veel oppassen op de 
kleinkinderen geeft spanning. Haar man doet veel voor haar maar denkt het niet 
meer te kunnen handelen. Haar leven vliegt zo voorbij.
Meting: test de chakra's en energievelden uit nierenergie en chakra 2 en 3 zijn 
geblokkeerd. 
Ik test de Bachbloesems via de pols:
  6 Cherry Plum: te zwaar belast
23 Olive:  niet herkennen van eigen grens, niet kunnen toegeven dat je overwerkt 
bent, moedeloosheid. 
37 wild rose: verlies van levensvreugde, zich neerleggen bij onplezierige situaties.
Celzouten: no 3 Ferrum Phosphoricum
Hulpvraag: Ze wil meer energie en meer eigen keus
Behandeling: Ik balanceer haar chakra’s  met chakrasan 2 en nierenergie 
gecorrigeerd met  chakrasan 8 en leg haar de remedies uit. Ik maak een flesje van 
elke remedie 2 druppels en vraag haar om elke dag 4 x 4 druppels hiervan te 
gebruiken.
Verder leg ik haar uit hoe een affirmatie werkt en adviseer haar dit elke dag een 
paar keer te doen. Samen maken wij een op haar afgestemde affirmatie. 
Vergevingssessie besproken maar zij wil dit nog niet doen.
Ondersteuning: Bach druppels en affirmatie. Geef haar magnesiumolie mee tegen
de kramp ondanks dit niet uit de testen naar voren komt. Laat haar 3d1t celzout 
innemen.
Vervolgconsult:3 weken. 

2 uur

18-06-2018

Anamnese: 2de consult Zij voelt zich beter maar nog steeds onrustig. De krampen
zijn de eerste periode verdwenen maar komen nu wel weer terug.
Haar man staat niet echt achter de behandeling en heeft dat wat woorden over 
gehad. Zelf geeft ze aan hier wel mee door te willen gaan. Ze kan haar verhaal 
kwijt.
Hulpvraag: Ze wil haar band met haar man terug lijkt iets verstoort. Het zijn ook 
zijn kleinkinderen en zou zelf de opvoeding iets anders aan willen pakken.
Meting : Ik test de chakra's en energievelden uit; chakra 3 is nog steeds 
geblokkeerd.
Ik test de celzouten: nummer 5 Kalium Phosphoricum komt naar boven. 
Behandeling: Corrigeer de chakra met chakrasan 3.
Ik leg haar uit hoe de kracht van vergeving werkt en stemt in om een 
vergevingssessie te doen.
-Vergevingssessie eerst voor zichzelf: proces verloopt erg moeilijk en emotioneel
-Vergevingssessie naar haar man. Ik geef haar de ruimte voor haar emotie. 
Ze kan niet helemaal bevatten dat haar relatie onder druk is komen te staan.
Ondersteuning: Ik laat haar 3d1t celzout innemen.
Vervolgconsult: 4 weken i.v.m. vakantie

2 uur

16-07-2018

Anamnese: 3de consult: Ze geeft aan dat de vergevingssessie heeft geholpen maar
wil eigenlijk kijken of dit ook voor haar vader kan. Ze heeft van hem altijd veel 
moeten doen, niet opgeven. Dit zit haar dwars omdat ze juist het tegenovergestelde
heeft gedaan toen ze onder zijn vleugels weg was.
Verder lichte longontsteking gehad welke met antibiotica is verholpen.
Meting : Chakra's en energievelden getest. Yintang punt dicht. Hartenergie 
geblokkerd. Corrigeer dit.
Test verder haar voeding uit en vitaminen uit omdat ze niet veel meer eet de laatste
tijd. Snoep wel veel. Via de polsdiagnose drainage getest: Drainage Sano Digest. 
Hylak Forte (pro- biotica) uitgetest en positief bevonden. Vanwege antibiotica 
aangeraden in te nemen om de darmweerstand te verhogen.
Celzouten: 7 Magnesium Phosphoricum. Dit past bij haar krampen. 
Behandeling: Ik leg haar uit dat het niet goed is zoveel suikers te gebruiken. Het 
verlaagd de weerstand in de darmen, immuniteit en huid wordt hiermee belast. 
Eerst een aurahealing.
Afgesloten met een lichaamsmassage.
Ondersteuning: celzouten: 3-6d 1-2t
Vervolgconsult:2 weken

2 uur

30-07-2018

Anamnese: 4de consult: Ze voelt zich de laatste tijd veel beter. Kan nee tegen 
haar schoondochter zeggen als het oppassen haar teveel wordt. Is ook weer een 
beetje afgevallen. Heeft haar man kunnen overtuigen dat het haar goed doet.
Meting : Rechtervoetchakra geeft geen reactie en nierenergie geblokkeerd.
Behandeling: beide gecorrigeerd.
Ze is veranderd ten opzichte van het begin. Meer ontspannen. Ga haar vandaag een
aura en chakrabehandeling geven. Voel dat er spanning in de aura aanwezig is. 
Demagnetiseer de aura. Met Salie-olie kam ik de aura en geef haar een Ko Bi Do  
Behandeling. Bespreek met haar de gezichtsdiagostiek.
Ondersteuning: doorgaan met magnesium tabletten
Vervolgconsult: 2 weken

2 uur



Gezichtsdiagnostiek:

Vanwege de slechte foto niet helemaal kunnen beoordelen.
Rode verkleuring op beide wangen en blauw-zwarte verkleuring in ooghoeken zichtbaar.
Dit wijst op een tekort aan Magnesium phosphoricum.
Verdikkingen aan de onderzijde mond en rode verkleuring op de kin. Traanzakken onder beide ogen. 
Natrium phosphoricum tekort.

Verder diepe lijnen van uit neus over de wangen naar beneden. (natrium bicarbonaat tekort).
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2.6.5 Client met 5 behandelingen

CASUS 5 cliënt met 5 behandelingen
Naam: André                            geboortedatum: 09-11-1946 

     19/1
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De E.E.N.®  energetica en de numerologie
Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
9 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent zonnig, wijs en hebt veel 
interesse voor alles.

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

11/2 Hoe je jouw gezin ervaart Vader en moeder zijn allebei 
belangrijk.

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

2 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

2 Hoe je puberteit ervaart Je bent een gevoelige en emotionele 
puber.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

2 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je bekijkt de wereld door de ogen van
moeder en ervaart haar soms als last.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

8 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent netjes, kijkt de kat uit de 
boom en hebt altijd een afwachtende 
houding.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

6 Hoe jij je voelt Je bent liefdevol en geniet van de 
mensen. Dienstbaar zijn naar de 
medemens. Je bent sociaal, muzikaal 
en kunstzinnig. Ook kun je soms 
humeurig zijn.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

13/4 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren om met emoties om te gaan. 
Uitgebreide vriendenkring, leren van 
conflicten, ruzieachtig, creatief, je 
zoekt conflicten op, de “een” wil 
zeggen: ik, de “drie”.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

6 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Je blokkeert op de liefde. Als jij je 
niet lekker voelt ga je dat 
wegsnoepen. Suiker is een 
liefdesvervanger. Daardoor ontstaat 
er nogal eens overgewicht. Moeite 
met het houden van jezelf. 
Vrouwelijke pool is sterk 
vertegenwoordigd. Blokkade van je 
hartchakra en voorhoofdchakra.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

8 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je trekt stille en wijze mensen aan. 
Zij zien het leven als zwaar en 
hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Oppassen dat je niet wordt 
meegesleept in hun denkwijze en dat 
te veel druk op de schouders wordt 
gelegd.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

14/5 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Humor, leergierig, geldzaken gaan je 
goed af, communicatie, reuk is 
belangrijk, zinnenprikkelend bezig 
zijn, je raak de ander.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

19/1 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

In je eigen kracht gaan staan. 
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13.Hier en nu Trillingsjaar 3 Waar je dit jaar aan werkt Creatief jaar, lol en plezier maken.

Naam:             A.      Datum: 
Voorletters:    Geb. datum: 09-11-1946
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum 20-06-2018 12-07-2018 26-07-2018 15-08-2018 03-09-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang open open Open Uit balans
Chakra 1 x x
Chakra 2 x
Chakra 3 x
Chakra 4
Chakra 5 x
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet x
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie x
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest x
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept 1,9
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Fysieke sano 28
EEN 18,39 15,17

Bach 4,6,22 35
3d3dr 3d3dr

celzouten 7 7 7
3d1t 3d1t

advies
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Datum / cliënt omschrijving uren

Cliënt A.
20-06-2018

Anamnese: 1de consult: A.  komt naar de praktijk omdat hij goede resultaten ziet 
mij zijn vrouw.
Laat hem het formulier met persoonlijke gegevens invullen.
Vertelt dat hij zich niet herkent in de klachten van zijn vrouw. Teveel van huis. 
Kan zich niet vinden in de extra zorgen naar hun zoon van 42.
Vroeger moesten ze hard op de boerderij werken en het lijkt nu alsof zijn zoon 
teveel beroep doet op zijn vrouw. Dit verklaard zijn gedrag door er alleen op uit te 
trekken. Gebruikt veel medicatie.
Neem met hem de behandeling door na hem eerst uit gependeld te hebben. 
Meting: Chakra 2 is geblokkeerd. Geopend met chakrasan 2 Hij heeft veel last 
van zijn maag en slikproblemen. Digest uit getest. 
Hulpvraag: bekijken waar zijn vluchtgedrag vandaan komt
Behandeling: Ik zet in eerste instantie een klankschaal in om weer energie te laten
stromen en laat hem licht visualiseren in zijn kruin en voeten.
Door de trilling van de klankschaal. Er ontstaan verbindingen met div. 
energievelden en er ontstaat een ontspanning. Hij kan het licht ook heel goed 
waarnemen. Hij associeert zich met een jongetje van 9 en door daar aan te denken 
komt een gevoel van onmacht naar boven.  Zijn moeder is vroeg gestorven en 
moest altijd maar voor zichzelf en broers en zussen zorgen.  Hij wil de zorg voor 
zijn zoon van 42 niet. Ziet dat zijn vrouw hier aan onderdoor gaat. Het verklaart 
zijn vluchtgedrag.
Laat hem contact met het jongetje maken en stuur een lichtkoord naar dat kind. 
Het kind troosten en beschermen en zeg dat hij zijn best heeft gedaan. Laat hem 
terug komen in het nu. Hij is aangedaan maar begrijpt het en is opgelucht
Ondersteuning: Geef hem de middelen met en een dieet.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur

12-07-2018

Anamnese: 2de consult  Hij geeft aan minder last van zijn maag te hebben. Hij 
heeft zijn slikproblemen (achalasie- slecht /niet bewegen bovenste deel slokdarm) 
ook bij de huisarts besproken en heeft een oesophagusdilatatie ondergaan. Hij was 
erg angstig maar nu gaat het slikken beter. Hij is hierdoor gewicht kwijtgeraakt en 
vraagt zich af of hij kan stoppen met de cholesterolverlagers. 
Hulpvraag: Wil meer energie krijgen en nee kunnen zeggen.
Meting : Ik test de chakra's en energievelden uit en corrigeer deze (schema 
boven).
Ik test de celzouten: nummer 7 Magnesium phosphoricum komt naar boven.
Bachbloesem:
4 Centaury: Gebrek aan energie, moe. Moeilijk nee kunnen zeggen – dilemma 
tussen man en kinderen.
6 Cherry Plum: Psychisch te zwaar belast en is niet meer in staat kalm rationeel te 
denken en te handelen.
22 Oak: de zorgen en verantwoordelijkheid van anderen op zich nemen, frustratie, 
moedeloosheid en wanhoop.
Behandeling: Corrigeer de chakra’s met 1 en 3 en de andere testuitslagen 
besproken. A. herkent zichzelf in een groot aantal onderdelen van de middelen.
Hierna een vergevingssessie gedaan.  
Ondersteuning: Geef hem complex van Bachbloesems en celzout mee. Zichzelf 
meer tijd gunnen: er lekker samen met zijn vrouw tussenuit gaan: 
wandelen/fietsen.
Vervolgconsult: 2 weken i.v.m. vakantie

2 uur

26-07-2018

Anamnese: 3de consult: 
Meting : Chakra's en energievelden getest. Linkervoetchakra en basischakra zijn 
gesloten. Corrigeer dit met 1 en 35.
Leg een briefje op zijn yin-yang punt met het woord: simvastine. Zie aan de 
reactie dat hij dit kan stoppen. Heeft ook zijn voedingspatroon aangepast is meer 
afgevallen en voelt zich fitter.
Behandeling: Ik leg hem de behandeling uit met de Ankhen (psychotoxines). 
De aura kan de narcose van de ingreep moeilijk kwijtraken.
Doe nog een korte massage nek- schouders.
Ondersteuning: geef hem niets mee. Hij gaat op vakantie. Even laten genieten.
Vervolgconsult:3 weken

2 uur

Anamnese: 4de consult: Hij heeft een hele fijne vakantie gehad. Is alleen in de 
eerste week na thuiskomst meteen weer voor zijn kinderen aan de slag gegaan.
Wil heel graag nog een klankschaal behandeling. Het heeft hem heel veel rust 
gegeven.
Hulpvraag:  minderen met alcohol
Meting : Bij de meting is de yin yang uit balans. Gecorrigeerd met nr. 27.



Gezichtdiagnostiek:

Uitgependeld celzout: 7 Magnesium phosphoricum - bij druk en stress

Algemeen heeft hij een breed hoofd met rode kleur -  cholerisch type ( temperament of persoonlijkheidstype). 
Dit wordt ook bevestigd door harde trek om de mond.
Erg rode verkleuring en verdikking op wang onder rechter oog -  verergering hartafwijking.
Verdikking onder linker oog geeft problemen aan met nier en in het bijzonder bijnier.
Ogen en oogleden naar beneden gericht - verborgen gevoelsleven.
Rode kleur op kin (problemen met bewegingsapparaat) maar ook met bloedvaten en hypertentie aanwezig.
Dikke wenkbrouwer - sterke overtuigingskracht
Dikke oren - sterke overtuigingskracht (ook met inkeping die smal uitloopt - zijn mening telt/zijn wil is wet).
Langs zijkant gezien - oorlel dik/groot - berensterk
Lijn onder linker neusgat - problemen met slokdarm op de hoogte maagportier. Dit wordt mede bevestigd door 
de diepe lijnen p het voorhoofd - thyrax (niet willen afslikken/ problemen).
Harde trek om mond
Dikke slapen - egoïst.
Gecentreerd gezicht - denken in eigen straatje/tunnelvisie.
Slaapproblemen.
Opletten met Beta-blokkers vanwege negatieve bijwerkingen.

Combinatie Schüsslerzouten aan te raden. 7 vanwege hartproblemen en 2,7 of 11 vanwege slikproblemen. 

Gebruik van medicatie:

Ascal 80 mg 1d1t
Co-lisinopril 20/12,5 mg 1d1t
Simvastine 40 mg 1d1t
Pantazol 20 mg 1d1t
Sotalol 160 mg 1d1t
Lorazepam 1 mg 1d1t an
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3 Leerplan (bespreking)

5 PGO verslag

Intervisie  met Therapeuten:
Irene Schrander-Morel
Christine van Kalken
Pascal Dautzenberg 
Tijsdtip: 11/12/13-7-2018  

PGO bijeenkomsten: 
We hebben alle leerdoelen gezamenlijk besproken en omdat er veel gemeenschappelijke leerdoelen zijn
, allemaal beantwoord.

We hebben drie casussen gedaan cliënt/therapeut/observator.  We hebben kritisch gekeken naar de 
uitvoer van de metingen en behandeling besproken.

De gele en rode vlaggen met elkaar besproken.

Numerologie Pia gemaakt en de casus uitgewerkt en besproken.

Uit onze eigen praktijk een probleemcasus voorgelegd en vertelt waar we in de behandeling vastliepen. 
Collega’s hebben suggesties gedaan.

We hebben per praktijk besproken hoe we E.E.N.® therapie zullen gaan integreren.

Verder aanpak van de scriptie besproken.
Christine en ik komen nog enkele keren bij elkaar om te helpen bij het maken van de scriptie

Aanwezig: 
Irene Schrander-Morel

Christine van Kalken

Pascal Dautzenberg
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3.2 Totaal uren PGO 

Het aantal uren: 24 uur (maar daarnaast div. keren nog extra voor scriptie samengekomen).

4 Medische Correspondentie

6 Doorverwijsbrief Dr. Klaver

Fleur de Lys massage voor de vrouw

Bosserstraat 19 6014 RD Ittervoort 06 57 43 58 60 NGS: 454084

Ittervoort, 07-06-2018
Huisartsenpraktijk Drs. P. Klaver
Dorpstraat 15
1234 AB Linne

Ons kenmerk: J.B. 2391969
Uw kenmerk: BSN122391969

Bijlage: medische machtiging

Geachte Drs.  Klaver,
Naar aanleiding van een consult van Heer W. Veenstra, geboren op 23-09-1969 verwijs ik hem naar u door. 
De heer  is bij onder behandeling voor emotionele problemen.
De heer Veenstra gaf tijdens de anamnese aan dat hij plotseling een verdikt onderbeen heeft. Mijn gedachten 
gaan uit naar een acuut trombosebeen. 
Ik heb haar geadviseerd meteen een afspraak met u te maken voor haar klachten. Voor meer informatie kunt u 
contact met mij opnemen. 
Een medische machtiging in bijgevoegd.
Hoogachtend,

Irene Schrander-Morel
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Praktijk voor E.E.N.®therapie

7  Medische machtiging

MEDISCHE MACHTIGING

Dossiernummer: 

Ondergetekende:
Heer Wil Veenstra

Adres:
Doodlopend straatje 51A

Postcode en woonplaats:
6014RD Ittervoort

Geboortedatum:
23-09-1969

BSN nummer:
123546789

Machtigt hierbij (a.u.b. naam en adres vermelden)

Specialisten / Therapeuten

1. Naam en volledige voorletters:     I/S. Schrander-Morel                                     dhr./mevr

Specialisme: E.E.N.®therapeut

Adres: Bosserstraat 19  6014 RD Ittervoort

2. Naam en volledige voorletters:                                                    dhr./mevr

Specialisme:

Adres:

 doorhalen wat niet van toepassing is
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Nadere informatie te verstrekken, evenals relevante delen van de cliëntenkaart aan de specialist/therapeut van:

Drs. P. Klaver............................................................................................

die van belang zijn voor de gezondheidstoestand.

Ondergetekende gaat er voorts mee akkoord dat de (naam vermelden) specialist/therapeut, indien nodig en voor zover 
nodig in het kader van de behandeling, geïnformeerd wordt omtrent de behandelingen en van stukken voorziet. De (naam 
vermelden) specialist /therapeut zal de verkregen informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
 

Datum:.23-06-2018 Handtekening: 
                                   

8  Medisch Specialisme Wil Veenstra

Casus

Bespreek bovengenoemde casus. Denk hierbij aan de rode en gele vlaggen
Wat doe je naar aanleiding van bovengenoemde casus?

Het protocol gevolgd van de E.E.N. therapie en chakra’s en energievelden die geblokkeerd waren 
gecorrigeerd. Doorgevraagd hoe de problemen met zijn collega’s zijn ontstaan.
Afgesproken is dat we dit in een vervolgbehandeling verdiepen d.m.v. regressietherapie.
Suggestie voor nu: Behandeling met Ankh (reinigen + weghalen psychotoxines) en oefenen een 
meditatie om thuis als extra ondersteuning voor meer rust.

Je vraagt hem toestemming te geven via een medische machtiging om de gegevens door te geven aan 
de huisarts. 
Bloed in de ontlasting kan div. oorzaken hebben.

Verwijzing in eerste instantie naar de huisarts.
Voor vermoeidheidsklachten verdere doorverwijzing: Interne geneeskunde
Voor slaapproblematiek: psycholoog/psychiater
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Wil Veensma komt voor een consult naar je toe. Uit de anamnese blijkt dat hij oververmoeid is, 
geen energie meer heeft waardoor hij problemen ondervind met werken. Ook heeft hij problemen 
met een paar collega's binnen het bedrijf waar hij werkzaam is. Hij slaapt slecht en ligt meestal 
voordat hij inslaapt nog uren te piekeren over het werk en zijn collega's. De hulpvraag is iets aan 
de vermoeidheid en slaapproblematiek te doen zodat hij weer energie heeft. Daarnaast heeft hij 
regelmatig bloed bij de ontlasting. Een kennis van hem die in het verleden bij jou onder behandeling 
is geweest heeft hem jou adres doorgegeven.



9  Brief Drs. Aarts met factuur

Ziekenhuis Maasgouw
Afdeling Interne Geneeskunde
t.a.v. Drs. M. Aarts
6096PC Maasgouw

Ittervoort, 15 februari 2015
Dossiernummer 123

Geachte Drs.  Aarts,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 5 februari 2015, deel ik u het volgende mee;
- De heer W. Veenstra is bij mij op 25 november 2014 voor zijn eerste behandeling geweest.
- Mijn bevindingen hierbij waren dat de cliënt zich onrustig voelde en slaapproblemen heeft.

 Op zijn werk en in de privésfeer heeft hij problemen. In zijn jeugd is hij veel gepest en heeft
hier nu nog last van. Hiernaast heeft hij ook fysieke klachten zoals vermoeidheid, 
slaapproblemen en bloed in de ontlasting.

- Mijn behandeling bestaat uit regressietherapie en het voeren van gesprekken met cliënt om 
hem zo te helpen de gebeurtenissen te kunnen plaatsen.

- De behandeling van de cliënt loopt op dit moment nog steeds voor de bovengenoemde 
klachten.

- Client is door mij alleen doorverwezen naar zijn huisarts, waarna deze hem heeft 
doorgestuurd 

naar u.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Irene Schrander-Morel
Praktijk voor E.E.N.®therapie
 
Bosserstraat 19
6014RD Ittervoort
0657435860
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Praktijk voor E.E.N.®therapie
Mevr. I.S. Schrander-Morel
Bosserstraat 19
6014RD Ittervoort
06-57435860
Irene.schrander@gmail.com

Factuur Datum 15-02-2015
Fact. Nr.: 15.0211

Maasgouw ziekenhuis
Afdeling Interne Geneeskunde
t.a.v. Drs M. Aarts
Postbus 6655
6096PC Maasgouw

Aanvraag medische gegevens dossier nr. 123 netto excl. BTW   €  25,--
BTW 6% -     1,50
Totaal factuur bedrag  €  26,50

=======

Gelieve het bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van factuurnummer.

VBAG lic. nr.: 12345 ABN/AMRO nr.: NL55ABNA0554451770
RBCZ lic. Nr.: 12345 BTW-nr: NL 12345678910
AGB-code:     12345
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10  Numerologie opdracht Pia

Naam: Pia Perenboom                             geboortedatum: 03-03-2005 

     19/1
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15/6

13/4
18/9

06/619/1

  12/3

13/4

07/7

17/8

Geestelijke Zelf Aardse Zelf

Hogere Zelf



                                                                                                                                          

         Geestelijke kant  Aardse kant 

De E.E.N.®  energetica en de numerologie
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11 Casus numerologie opdracht

Naam:             P.      Datum: 11-07-2018

83

Energetica Numerologie Getal omschrijving Betekenis    
10.Materie Kind

Voeten
3 Je ware aard zoals je naar de

aarde komt
Je bent spontaan en creatief

9.Vertrouwen Gezin
Chakra 1

3 Hoe je jouw gezin ervaart Het is een creatief en ondernemend 
gezin

8.Gedachten Confrontatie
Linkerheup

7 Hoe je de wereld ervaart 
t.a.v. denken en de liefde

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

7.Voelen Puberteit
Rechterheup

6 Hoe je puberteit ervaart Je bent een lieve mooie puber, je bent
braaf, een voorbeeld voor anderen.

6.Liefde Confrontatie
Zonnevlecht

7 Hoe je de wereld ervaart tav 
denken en de liefde 

Je voelt je niet begrepen door je 
omgeving. Je communiceert 
telepathisch en zegt niet wat je voelt.

4.Mededogen Uiterlijk
Linker schouder

3 Wat je uitstraalt/ Hoe 
anderen jou zien

Je bent spontaan, creatief en een 
makkelijke persoonlijkheid naar 
anderen toe.

5.Rechtvaardigheid Innerlijk
Rechter 
schouder

8 Hoe jij je voelt Krachtige en zelfstandige 
persoonlijkheid. Soberheid, geduld, 
innerlijke wijsheid en eenzaamheid 
zijn hier sleutelwoorden.

11.Innerlijk weten Levensles
Keelchakra

13/4 Wat je wil leren of 
uitwerken

Leren om met emoties om te gaan. 
Uitgebreide vriendenkring, leren van 
conflicten, ruzieachtig, creatief, je 
zoekt conflicten op, de “een” wil 
zeggen: ik, de “drie”.

3.Begrijpen Blokkade
Linkerkant 
hoofd

13/4 Datgene waarop je kunt 
blokkeren

Is piekeren en tobben, emotionele 
blokkade.

2.Wijsheid Tot.confr.
Rechterkant 
hoofd

9 De mensen die je altijd 
aantrekt

Je omringt je met zonnige en 
eigenwijze mensen. Er zijn veel 
afwisselende relaties. Je moet vaak 
loslaten en opnieuw beginnen.

1.Wilskracht Werkwijze
Kruin chakra

6 Hoe je het leven
aanpakt en handelt

Liefdevolle mensen. Werken vanuit 
het hart vol liefde en onbaatzuchtig. 
Niet te veel leiding willen nemen.

12.Goddelijke Per. Horizon
Boven het hoofd

19/1 Doel en innerlijke
groei/ Levensdoel

In je eigen kracht gaan staan.

13.Hier en nu Trillingsjaar 8 Waar je dit jaar aan werkt Veel werk te doen, naar buiten 
treden, herstructurering.



Voorletters:    P. Geb. datum: 03-03-2005
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum 24-06-2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

E.E.N.® 6,5,33,50

Bach

celzouten

advies
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Datum / cliënt Omschrijving numerologieopdracht casus Pia 4.5 & 4.6 uren

11-07-2018

Cliënt : P.P.
Vrouw 13

Anamnese: 1e consult: P. komt met haar moeder naar de praktijk. Ze heeft 
concentratieproblemen op school, waardoor zij moeite heeft om de lessen te 
volgen. Volgens haar docent zit zij vaker naar buiten te staren. Haar cijfers zijn 
ronduit slecht en zij krijgt iedere dag huiswerk mee. Eten doet ze verder goed en 
ze is dol op snoep.
Terwijl moeder verteld observeer je Pia. Zij heeft wat overgewicht. Haar ogen 
staan niet helder. Ze reageert enigszins apatisch als je haar iets over school vraagt.
Haar uitleg en aanpak vertelt.  
Meting: E.E.N. energetica met polsdiagnostiek.
6  Liefde
5  Rechtvaardigheid
33 Leiderschap
50 Herinnering
Hulpvraag van de moeder: of ik iets aan het concentratieproblemen van Pia kan 
doen.
Behandeling: Ik test eerst E.E.N.® energetica uit met polsdiagnostiek. Laat haar 
het licht aanzetten door het binnen te laten komen in haar hoofd en voeten en zo 
door te laten stromen naar hartchakra en even later vragen of ze het ook in alle 
andere chakra’s kan voelen.
Ze ziet een meisje van 6 en even later een meer volwassen kind. 
Vraag haar of zo liggend op de bank de twee kinderen samen kunnen smelten tot 
een groot lichtwezen. Dit lukt haar. Ze voelt er zeker en rustig van. Ze voelt de 
warmte door haar lichaam stromen.
Er kwamen veel emoties los, veel herkenning (ook met de bespreking van E.E.N. 
middelen). Ze had niet echt een beeld wat ze kon verwachten maar wel de wens 
inzicht in zichzelf te krijgen.
Ondersteuning: de sessie thuis nogmaals opnieuw te doen maar dan helemaal zelf
zonder steun.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur

https://www.instituuteen.nl/meldings-en-klachtenregeling-instituut-e-e-n/


5. Alleen voor PGO groep

5.1 Bespreken leerdoelen

Leerplan PGO Module D Instituut E.E.N.®
Student:
Naam : Irene Schrander
Adres : Bosserstraat 19
PC en plaats : 6014RD Ittervoort
Tel. : 06-57435860
Registratienummer : 500

Namen studiekring PGO:
Naam : Pascal Dautzenberg
Naam Praktijk : Podotherapie Dautzenberg
Adres : Op de Nobel 10a
PC en plaats : 6411 GD Heerlen
Tel. :

Naam : Christine van Kalken
Naam Praktijk : Body Stress Release Practioner
Adres : Winkelstraat 8
PC en plaats : 5715 PN Lierop
Tel. : 06-23906014

Naam : Irene Schrander
Naam Praktijk : Fleur de Lys massage voor de vrouw
Adres : Bosserstraat 19
PC en plaats : 6014RD Ittervoort
Tel. : 06-57435860

Leerdoelen op mijn persoonlijke vlak: 
Irene:      Metingen juiste manier interpreteren.
               Juiste vraagstellingen (open vragen en durven doorvragen).

Leerdoelen met betrekking tot Inzicht:
Irene:      Wanneer een cliënt wel of niet behandelen m.b.t. psychische instabiliteit?
               Ik wil inzicht hebben in de behandelen van kinderen (div. leeftijden) in 
               combinatie met het gezin.
               Ik wil inzicht hebben in het wanneer, bij wie en welk onderdeel van de therapie 
               ik in kan zetten.
               Ik wil inzicht hebben in wanneer, bij wie en welke ondersteunende therapie 
               (middelen, affirmaties/oefeningen0 ik in kan zetten.

Leerdoelen met betrekking tot vaardigheden:
Irene:      E.E.N. methodiek integreren in de behandeling.
               Voedselintoleranties goed kunnen meten.
               Ik wil aan de hand vaan het protocol de vaardigheden bespreken/laten zien om 
               ze goed te kunnen toepassen.
Werkwijze:
Samen de casussen uitwerken. Observeren tijdens één behandeling proefpersoon) die we samen gaan 
doen.
Bij ons zelf blijven en indien het moeilijk wordt hulp vragen.

Afspraken: (kan later worden ingevuld, nadat afspraken zijn gemaakt) 
Data: 11/7, 12/7 en 13/7/2018.
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Leerdoelen op mijn persoonlijk vlak:

We hebben alle leerdoelen gezamenlijk besproken en omdat er veel gemeenschappelijke leerdoelen 
zijn, allemaal beantwoord.

Vertrouwen in behandeling:
Het vertrouwen is gegroeid door veel te oefenen met proefpersonen en met elkaar. Contact gehad met 
Rhené Emmerich en meer uitleg en inzicht gekregen.

Juiste vraagstelling:
Eerst op papier enkele open vragen geformuleerd en bij elkaar uitgetest om zo een betere analyse te 
kunnen maken en de juiste hulpvraag te kunnen formuleren.

Metingen op de juiste manier interpreteren:
Ik vind de polsdiagnostiek moeizaam verloopt. Kan deze niet altijd zuiver voelen. De kennis van de 
achterliggende materie niet optimaal. Specialisatie is voor mij belangrijk en meer inlezen in de 
passende materie.

Leerdoelen met betrekking tot inzicht:
Zelf duidelijk in kaart brengen welke conclusies je kunt trekken door te meten en zo de juiste 
behandeling inzetten. Beter luisteren wat de cliënt daadwerkelijk dwarszit/bedoeld.
Uitleggen aan de cliënt welke therapie je voor ogen hebt en welke middelen als ondersteuning 
gebruikt kunnen worden.
Wil zelf de behandelingen met kinderen in combinatie met het gezin nog niet aangaan. Verwijs deze 
door naar een collega.
Ik kan klankschalen, celzouten, Bachbloesem, aurahealing en kammen goed toepassen.

Leerdoelen met betrekking tot vaardigheden:
Toegepast en opschrijven met het formulier gaat goed. Spiertesten passen heel goed in mijn praktijk en
lukt prima. Hierdoor heb ik ook zelf de rust gevonden om clienten optimaal te helpen.
Lichthealing met de bijbehorende vraagstelling gaat steeds beter.

Integreren bij mijn anamnese door te combineren met psycho-physiognomie. Dit ga ik nog extra 
oefenen bij Rhené Emmerich i.v.m. scriptie.
Voedselintolerantie meten gaat steeds beter en het advies naar de cliënt ook.

Samen de casussen uitwerken veelvuldig samen gedaan.
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5.2 Probleemcasus

Naam:             K.   Datum: 20-06-2018
Voorletters:    M. Geb. datum: 17-02-1964
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 

Diagnose
Datum 11/7/2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1 x
Chakra 2 x
Chakra 3
Chakra 4
Chakra 5
Chakra 6
Chakra 7 x
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie x
Leverenergie x
Hartenergie
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

E.E.N.®

Bach 4,11

celzouten

advies
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Helaas heeft het niet veel effect op hem gehad.

Suggesties van mijn collega’s:

Bij fobieën kun je reverse psychology toepassen via spiertest.
Test: “ik wil van mijn smetvrees af” reactie- zwak
Test; “ik wil mijn smetvrees behouden” reactie- sterk.
Laat hem daarna hardop zeggen: “ik wil dat smetvrees mijn leven beinvloed”.
Klop dit nu in op de meridiaan hand. Het gevoel komt dat hij het los kan laten.

Een andere suggestie is; klankschalen om weer de energie te laten stromen.
Chakra balanceren behoord tot de mogelijkheden.
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Datum / cliënt Omschrijving E.E.N.® therapie uren

11-7-2018
Cliënt : H.M.
Man 35

Anamnese: 1e consult: heer K.M. komt met het probleem dat hij niet meer 
functioneert op zijn werk. Hij werkt in VU-medisch centrum bij de afdeling 
patiëntenlogistiek. Zijn collega’s klagen over hem. Hij is te traag en te lang 
onderweg. Geeft aan heel moe te zijn, druk in het hoofd en heeft nek-
schouderklachten. 
Meting: Chakra’s en energievelden E.E.N.® energetica met polsdiagnostiek.
Div. waren geblokkeerd en gecorrigeerd.
Bachbloesem:
4 Heather: egocentrische, praatziek, erg met zichzelf bezig.
11 Elm: overweldigd door verantwoordelijkheid, te zwaar belast, falen.
Hulpvraag: van de vermoeidheid af en weer met plezier werken.
Behandeling: Chakra’s en energievelden gecorrigeerd. Hem de manier van 
affirmatie uitgelegd.
“Ik bevrijd me van de last naar het streven naar perfectie”. 
Vermoeden dat hij smetvrees heeft. Gaat tijdens het werk/patiënt elke keer zijn 
handen wassen en soms pakt hij een douche. Dat is wat zijn collega’s niet meer 
accepteren.
Ondersteuning: de sessie thuis nogmaals opnieuw te doen maar dan helemaal zelf
zonder steun. Complex van Bachbloesem meegegeven.
Vervolgconsult: 3 weken. 

2 uur
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12 Opdracht rode en gele vlaggen

Rode en gele vlaggen

OPDRACHT RODE EN GELE VLAGGEN

Werk ieder afzonderlijk 3 gele vlaggen en 10 rode vlaggen uit en neem dit op in je portfolio.

1. Bespreek met je studiekring de rode en gele vlaggen en kies de rode en gele vlaggen per 
nummer uit.

2. Wat doe je bij iedere rode of gele vlag?
3. Naar wie stuur je eventueel door?
4. Welk psychopathologisch probleem is de mogelijke de oorzaak bij een gele vlag?
5. Welk pathologisch probleem is de mogelijke oorzaak bij een rode vlag?

Psychosociale basiskennis: geestelijke signalen (gele vlaggen)

Nr. Gele vlag Actie
1

zeer somber en lusteloos gedrag
Cave depressie, soms een normale reactie in ons aller 
bestaan. 

2 waanbeelden wanen/hallucinaties Psychoses, alcohol, medicatie, dementie
3 angsten Angststoornissen, onderdeel depressie, fobien
4

slaap / waakstoornissen

Chronisch te lang of tekort slapen. In DSM 5 
opgenomen in een tiental diagnose groepen. Soms 
extern veroorzaakt door lawaaige omgeving os door 
zorgen tot en met DSM 5 aandoeningen

5

verwardheid

Een hersentoestand met verstoring van signalen en 
prikkels uit de omgeving Vele oorzaken worden 
benoemd van herseninfarct bij ouderen tot en met 
dementie, drugs, alcohol en diverse psychiatrische 
beelden

6

hallucinaties

Zintuigelijke waarnemingen die niet overeenkomen 
met de werkelijkheid. De prikkel uit de buitenwereld 
ontbreekt.
Medicatie, alcohol, slaaptekort, oververmoeidheid en 
psychosen

7
UHR-psychose symptomen (moeite met het contact, 
vreemde gedachtegangen)

Waandenkbeelden en hallucinaties
Onderliggend is vaak een psychose doch dementiële 
beelden zijn ook goed bekend

8

agressie en impulscontrole leidend tot problemen in de 
dagelijkse omgang

Stoornissen in dit kader komt voor uit een reeks 
psychische aandoeningen waarbij de impulscontrole 
onvoldoende is. Het is en soort drangstoornis die met 
cognitieve gedragstherapie in principe behandeld kan 
worden. Voorbeelden zijn pathologisch gokken, 
kleptomanie etc

9 chaos: moeite met plannen, komt afspraken niet na Mensen met ADD Attention Deficit Disorder hebben 
vaak concentratiestoornissen en een tragere 
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verwerking van indrukken Het korte termijn 
geheugen wordt door vele gedachten bestormd 
waardoor plannen en organiseren heel lastig wordt. 
Ernstigere psychische aandoeningen kunnen ook 
onderliggend zijn.

10

levensbedreigende doodswens

Verwijzen naar een psychiater. Er kan een 
psychiatrische aandoening achter zitten zoals een 
depressie doch ook een levenseinde wens van iemand 
die een voltooid leven heeft.

11

hulpverlener snapt patiënt niet

Dit komt veelvuldig voor bij psychiatrische patiënten. 
Meer aandacht en tijd geven om er achter te komen is 
een goede investering doch niet altijd zijn de 
problemen van de patiënt te plaatsen (bijvoorbeeld bij
een psychose)

91



Overzicht PLATO eindtermen rode en gele vlaggen

Medische basiskennis en EHBO: lichamelijke signalen (rode vlaggen)
Nr. Rode vlag Actie
1

Hyperhydrosis=overmatig zweten

Meestal zonder specifieke oorzaak; Kan lokaal zijn 
met name de oksels, gezicht, handen en voeten. Bij 
lokale hyperhydrosis zijn de mensen vaak heel gezond.
Doorvragen over inspanning en dergelijke
Bij algemene hyperhydrosis is een sterk werkende 
schildklier of soms suikerziekte een onderliggend 
probleem. 
Er zijn diverse behandelingen voor mogelijk van 
medicatie tot en met operatie

2 hartkloppingen waarbij de hartslag irregulair en inequaal is 
(tijdsinterval tussen 
de slagen wisselt steeds en harde slagen / zachtere slagen 
wisselen elkaar af)

Het zijn meestal aanvalsgewijze klachten die 
naarmate de leeftijd vordert frequent voorkomen.  Er 
is meestal sprake van boezemfibrilleren en de patiënt 
is er meestal er ongerust over. Het boezemfibrilleren 
is niet direct gevaarlijk voor de hartfunctie. Er is een 
verhoogd risico op beroertes door bloedpropjes. 
Vragen of patiënt hiermee bekend is en of hij of zij 
medicatie gebruikt!
Arts bezoeken is het advies 

3

wanneer iemand in rust een hartslag heeft van meer dan 
honderd slagen per minuut

Na inspanning is het normaal. Bij een goede conditie 
zou de hartslag moeten normaliseren na 5-10 min. 
Zo niet zijn er diverse oorzaken zoals slechte conditie, 
stress of koorts.
Een te snelwerkende schildklier, een zogenaamde 
sinus tachycardie (hartritme stoornis) en een aantal 
medicijnen, alcohol en drugs kunnen onderliggende 
fenomenen zijn

n4

krampachtige spierpijnen over de borstkas 

De oorzaak waar een ieder het meest bang voor is is 
een hartinfarct of angina pectoris meestal veroorzaakt
door een vernauwing in 1 of meerdere 
kransslagaderen. Doch ook echte spierpijn van de 
borstspieren, stoornis van de slokdarm, brandend 
maagzuur en bv het Syndroom van Tietze (irritatie 
van het kraakbeen van de aanhechting van de ribben 
aan het borstbeen) zijn veel voorkomende oorzaken.
 

5
verminderd ademgeruis aan 1 zijde van de borstkas

Cave COPD, longontsteking, pleuritis of 
pneumothorax. 

6

acute schouderpijn (vnl. links) met zweten

Cave een hartinfarct of angina pectoris of een 
longembolie. Doch de anamnese kan duiden bv op 
intensief sporten met een spierblessure of een breuk 
van bv het schouderblad. Een ontsteking vaak 
reumatisch of beknelling van zenuwen zijn ook nog 
vaak voorkomende oorzaken

7
pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een 
klamme huid 

Sterk overwegen van een hartinfarct, angina pectoris 
of een longembolie! Verder natuurlijk ook 
traumatisch en bijna alle oorzaken van pijn in de arm 
die heftig zijn

8 acute dyspnoe=benauwdheid Van een zogenaamde onschuldige oorzaak als een 
zogenaamde paniekaanval is dit een alarmsymptoom. 
Kan een uiting zijn van een onderliggende ernstiger 
wordende afwijkingen zoals chronische longembolien 
tot en met kanker. 
Doch acute longafwijkingen zoals een pneumothorax 
of bv astma. Hart problemen zoals angina pectoris of 
een hartinfarct. Of een psychiatrische stoornis als 
angsstoornis en een onschuldiger variant 
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hyperventilatie. In principe meteen doorsturen naar 
een spoedpost/huisarts

9

Hemoptoë=bloed ophoesten

Bloedophoesten kent vele oorzaken en gradaties van 
ernst, Is er sprake van spoortjes bloed of een grotere 
hoeveelheid.

Overwogen moet worden met het stijgen van de 
leeftijd mn longkanker, vaak zijn er dan al langer 
klachten. Een pneumonie met een gesprongen ader bv 
door hoesten,vaak natuurlijk gepaard gaand met een 
acuut verhaal en koorts tot en met  

bronchitis, bronchiectasieën, Cystic Fibrosis, 
longembolie, links decompensatio cordis,  trauma en 
bloedverdunnende medicatie.

10 braken en diarree in het algemeen, in de zwangerschap en 
bij zuigelingen en jonge kinderen

Meestal maag-darmontsteking of voedselvergiftiging 
Is er sprake van zwangerschap dan is het risico op 
diarree mn groot vw de groeiende vrucht doch ook bij 
een urineweginfectie. Cave een zwangerschapstoxicose
Bij zuigelingen en jonge kinderen dreigt snel 
uitdrogingsgevaar. 

11

obstipatie zonder duidelijke oorzaak

Er zijn zeer vele oorzaken voor verstopping. Het 
normale patroon voor een ieder kan enorm verschillen
van meerdere malen per dag tot bv tweemaal per 
week. Dus vanuit dit uitgangspunt moet dan ook naar 
de klacht gekeken worden. Vaak is de onderliggende 
oorzaak gelegen in 
voedings- en/of live-style problemen.
Overwogen moet worden medicatie, trage 
schildklierwerking en eventueel een darmafwijking 
zoals kanker. Heel vaak is er weinig 
lichaamsbeweging, vezelarm voedsel, ophouden van 
ontlasting omdat het nu niet uitkomt, stress, te weinig 
vocht intake enzovoorts

12

(nieuw of oud ) bloed bij de ontlasting

Hoe verser het bloed hoe lager de bloeding in het 
maagdarmkanaal ontstaan is. Aambeien veroorzaken 
vers bloed en een bloeding hoog in de 
maagdarmtractus geeft oud bloed. Tenzij de bloeding 
heel heftig is dan kan ook uit de maag vers bloed in de
ontlasting komen. Dit is de patiënt dan ook aan te 
zien. Andere oorzaken zijn een beschadiging aan het 
slijmvlies van de anus (scheurtje). Een 
darmontsteking de ziekte van Crohn wordt vaak 
genoemd. Een darmpoliep of darmkanker. 

13

gewichtsverlies

Is het opzet of niet gewenst. Kan wijzen op een 
chronische aandoening tot en met een kwaadaardige 
aandoening. Altijd checken of er andere klachten zijn 
en eigenlijk bijna altijd een arts raadplegen. 
Hyperthyreoïdie is zo’n klacht met vaak onrust en 
drukte en dunnere ontlasting. Stress kan goed helpen 
om af te vallen doch ook om aan te komen

14 acute (nieuwe) buikpijn in het algemeen en in het bijzonder 
bij kinderen

De dd van acute buikpijn is zeer uitgebreid. Vaak 
zonder dat er een oorzaak te vinden is  doch medisch 
moet er gedacht worden aan appendicitis, 
cholecystitis, diverticulitis pancreatitis etc.  Bij 
ouderen ook aneurysma aortae en bij mannen moet 
gedacht worden aan torsio testis en in het algemeen 
moet er rekening gehouden worden met pathologie in 
de borstkas zoals een lage longontsteking en een 
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hartinfarct
Bij kinderen staat een appendicitis en een volvulus  
van de darm en een pyelonefritis en een torsio testis 
het meest op de voorgrond eventueel ovariële 
problematiek bij pubers

15

herhaalde buikklachten

Chronische buikpijn is bij de huisartsen een frequente
problematiek waarvoor toch heel vaak de oorzaak niet
duidelijk te stellen is.
Vaak gestelde diagnoses zijn obstipatie, 
menstruatiestoornissen, voedselintolerantie cq 
voedselallergieën
Galblaasontstekingen, urineweginfecties 
endometrioseliesbreuk, chronische ontstekingen van 
de darm inclusief de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa
Het woord eci komt ook vaak voor.

16

algehele zwelling van het buikgebied

Teveel lucht, vocht, vet of ontlasting is de eenvoudige 
beredenering.
Teveel lucht is meestal gerelateerd aan foute 
darmflora, schimmels en parasieten en 
voedselintoleranties in de breedste zin van het woord. 
Verteringsproblemen met mn veel gasvorming. 
Galblaas en pancreasproblemen.
Teveel vocht bv ascites
Teveel vet adipositas
Teveel ontlasting: obstipatie

17

pijn in de onderbuik bij vrouwen

Menstruatie gerelateerde buikpijn komt hoog 
frequent voor. Dysmenorroe, cystitis. salpingitis. 
Eventueel endometriose, SOA, schimmelinfecties 
vaginaal en darm gerelateerde problemen

18

mogelijke gezondheidsrisico’s van dysfagie=slikstoornis

Dysfagie kent vele oorzaken en er is zelfs een aparte 
richtlijn over opgesteld. Dit gezien de hoge frequentie 
van voorkomen! 
In grote groepen verdeeld
Neuromusculaire aandoeningen zoals ALS, 
amyotrofische laterale sclerose en diverse 
myopathieen
Centraal neurologische aandoeningen zoals een 
herseninfarct of hersenbloeding, multiple sclerose, 
Parkinson, focale dystonien
Overige aandoeningen  zoals oncologische oorzaken, 
syndromale aandoeningen en motiliteitsstoornissen 
zoals achalasie

19

een onverklaarbare droge mond

Bij ouderen komt het relatief vaak voor in relatie met 
diverse neurologische aandoeningen zoals beroertes en
dementiebeelden. 
Medicatie gebruik (oa atropine)
Speekselklieraandoeningen
Status na bestraling, auto-immuunaandoeningen 

20

een pijnlijke en/of stijve nek

Zonder koorts met name myogeen doch ook bv een 
nekhernia, whiplash 
Met koorts kan het wijzen op zoiets simpels als griep 
en zo iets ernstig als meningitis

21
gezwollen enkel aan één zijde en gezwollen enkels aan 
beide zijden 

Enkelzijdig: verzwikking of artritis, trombose
Beide zijden: te lang gestaan, oedeem, dubbelzijdige 
artritis, nierziekte levercirrose, hartfalen

22 zwellingen in de nek bij zuigelingen en kinderen Vaak lymfklierontsteking doch ook 
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speekselklierontsteking, een cyste, ziekte van 
Kawasaki zelfs soms leukemie. 
Bij een zuigeling soms een spierbloeding

23 loopproblemen (mank lopen, kreupel zijn, pijn bij lopen en 
niet willen lopen) bij kinderen

Kan het gehele onderste skelet zijn. Er vanuit gaand 
dat er geen gewrichtszwellingen en breuken te zien 
zijn dan is de waarschijnlijkheid diagnose een 
heupprobleem, vaak een coxitis (fugax) soms gepaard 
met temperatuurverhoging of een bacteriële artritis of
de ziekte Perthes
Dd juveniele idiopathische artritis 

24

plotselinge duizeligheid en/of flauwte 

Een mogelijke oorzaak is een verminderde 
bloedtoevoer naar de hersenen met een uitgebreide 
dd. Duizeligheid eci en een te lage bloedruk
Andere oorzaken zijn middelen tegen hypertensie, 
hersenafwijkingen door problemen met de 
bloedtoevoer of vanuit het hart onvoldoende opbouw 
van de bloeddruk.
Ook een plotselinge gebeurtenis of heel snel opstaan 
vanuit een stoel/bed 

25

tintelingen en/of tastverlies 

Tintelende handen en voeten komen frequent voor 
wisselend met tastverlies.
Onschuldig is vaak de slapende bv arm door bv lang 
op een arm liggen. Veranderen van positie is dan al 
voldoende
Zenuwbeklemmingen door bv een carpale tunnel 
syndroom.
Alcoholisme, vitamine tekorten en een serie van auto-
immuun ziekten en zoiets simpels als hyperventilatie 

26

Tremoren=trillen van handen

Een ieder heeft een milde tremor soms alleen door 
onderzoek aan te tonen. Een lichte ritmische beweging
die vaak pas zichtbaar wordt door vermoeidheid, 
angst, alcohol, koffie, moeheid etc. Een te snel 
werkende schildklier is een bekende uitlokker.
Essentiële tremor vroeger seniele tremor genoemd is 
een fijne snelle tremor van onduidelijke oorzaak en 
komt ook bij jonge mensen voor. De rust tremor is een
grove tremor heeft te maken met oa Parkinson en ook 
medicatie is neurologische aandoening van de basis 
van de grote hersenen

Meerdere soorten worden nog aangegeven met vaak 
directe of indirecte (via leverfalen) beschadiging van 
de hersenen

27

pijn in het gezicht 

Een vorm van neuralgie van gezichtszenuwen 
waarvoor vaak geen oorzaak gevonden kan worden. 
Het is een heftige vorm van hoofdpijn beschreven als 
electrische stroomstoten, een heftige hoofdpijn. Een 
enkele maal is er een oorzaak zoals een hersentumor, 
kiesproblemen, gordelroos etc

28

afasie 

Het is een stoornis  van de taal, zowel het spreken 
ervan, lezen en schrijven en taalbegrip Een 
hersenbeschadiging ligt hieraan ten grondslag. Een 
herseninfarct of hersenbloeding zijn vaak een 
oorzaak.
Kan van heel extreem zijn geen taal meer kennen tot 
zelfs wisselvallige klachten

29 een acute visus stoornis De definitie is een vermindering van gezicht sterkte tot
minder dan 10% of lager. Een glasvochtbloeding, 
acuut glaucoom, ablatio retinae en bv een neuritis 
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optica zijn voorbeelden hiervan
30

pijn in en/of rondom het oog

Ontsteking oog/oogleden door bv een virus of 
bacteriële infectie, een allergische oorzaak deze 
hebben gemeen dat er roodheid aan het oog te 
constateren is. Trauma, bv  een soort schaafwond aan 
het oog. Eventueel een chalazion doch deze zelling is 
direct zichtbaar. Andere ontstekingen aan de 
oogleden.
Verder kan er oculaire pijn zijn zoals bij migraine, 
neuritis optica, glaucoom….

31

onverklaarbare heesheid en stemverlies

Psychogeen: stress, angst
Stembandpoliepen of ontsteking
Stembandverlamming
Roken, tumor in stembandgebied schildklierstoornis, 
medicatie

32

rugpijn eventueel met uitstralingspijn(been)

In de meeste gevallen wordt er geen specifieke 
oorzaak gevonden suggestie is dan meestal een 
verkeerde lichaamshouding of bv een slecht bed. 
Hierdoor bijvoorbeeld een verhoogde spierspanning
Is er sprake van uitstraling wijst meestal op irritatie 
van een zenuw/zenuwwortel.
Een hernia of een artrose van de wervels. 

33

Hematurie=bloed bij urine

Bloed in de urine kan vanuit de nieren komen zoals bij
nierstenen, glomerulo-nefritis en een aantal zeldzame 
afwijkingen. In de blaas kan een ontsteking ook 
zorgen voor haematurie evenals een blaasteen.

34

post-menopauzaal bloedverlies bij vrouwen

Definitie: bloedverlies 1 jaar na het stoppen van de 
menstruatie
Vele oorzaken
Vaginaal verminderd oestrogeen veroorzaakt dunner 
slijmvlies en hierdoor kwetsbare vaginawand . Een 
verzakking veroorzaakt ook irritatie
Een poliep of kanker van de baarmoederhals, dun 
slijmvlies of een vleesboom

35

paarse verkleuring van de huid bij kinderen

Vaak wijst dat op een laag zuurstof gehalte in het 
bloed. Een cyanotische hartafwijking lijkt in deze he
t meest waarschijnlijk. Ernstige pneumonie en diepe 
sepsis zoals bij een meningococcen sepsis/meningitis 
veroorzaken purpura fulminans met dus veel blauwe 
vlekken. Een onschuldiger vorm is Henoch Schonlein 
waarbij petechiën en purpura op de onderste 
extremiteiten verschijnen bij meestal niet zieke 
kinderen als teken van een vasculitis. 

36

zwellingen onder de huid 

Ontstaat door een trauma of een ontsteking van de 
onderhuid. Oedeem kan ook een zwelling veroorzaken
evenals een abces, een huidtumor en nog diverse 
oorzaken

37

bewustzijnsveranderingen 

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen. Psychiatrische 
stoornissen, epilepsie, syncope, hersenletsel, 
slaapstoornissen. Ook medicatie is hiervoor een 
oorzaak

38
onverklaarbaar veel dorst

Diabetisch mellitus of diabetes insipidus. Status na 
alcoholintoxicatie of medicatie

39
onverklaarbare veel plassen

Diabetes mellitus, diabetisch insipidus een ernstige 
nierfunctiestoornis of teveel gedronken.

40
pijn op de borst 

Hartinfarct/angina pectoris ribbreuk pleuritis zie 
verder dd krampachtige spierpijnen over de borstkas 

41 onbegrepen moeheid Moeheid komt als klacht vaak voor en ondanks 
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onderzoek wordt er vaak geen specifieke afwijking 
gevonden.
Oorzaken medisch gezien zijn bloedarmoede, 
schildklierstoornissen tot en met diabetes mellitus. 
Slaapproblemen 
Het chronisch vermoeidheid syndroom. 
Alcoholgebruik, medicatie, soms ook teveel koffie etc

42

onbegrepen koorts

De  medische definitie begint met een periode van 3 
weken of meer koorts waarbij in de tussentijd geen 
diagnose gesteld is.
De check gaat dan uit naar een uitgebreide dd. 
Verwekkers uit het verre buitenland zoals malaria, 
doch ook  autoimmuunziektes, een tumor, aangeboren
koorts syndromen. AIDS etc

13  Behandeling E.E.N.® protocol

5 Naam:             Pascal   Datum: 12-07-2018
Voorletters:    Geb. datum: 04-02-1971
Straat: Woonplaats:
Postcode: Verzekering:
Telefoon: Huisarts:
Beroep: BSN:

Levensloop 
Baby/peutertijd
Kindertijd     
Pubertijd       
Jong volwassenheid 
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Volwassenheid 
Huwelijkstijd/relatietijd 
Irene voert meting uit en Christine is observator

Diagnose
Datum 11/7/2018
Chakra’s 1 2 3 4 5
Yin tang
Chakra 1
Chakra 2
Chakra 3 x
Chakra 4 x
Chakra 5
Chakra 6 x
Chakra 7
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
Rechterhand
Energievelden
Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie x
Hartenergie yang
Longenergie
Kristalenergie
Kroonenergie
Drainage
Solidago
Digest
Hepat
Coronat
Bronchil
Neuron
Medicijnen
SanoConcept

E.E.N.®

Bach

celzouten

advies
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Datum / cliënt Omschrijving regressietherapie uren

11-7-2018
Cliënt : Pascal
Man 47

Anamnese: 1e consult: Pascal is testpersoon
Meting: Chakra’s en energievelden E.E.N.® energetica met polsdiagnostiek.
Div. waren geblokkeerd en gecorrigeerd.
Hulpvraag: ziet op tegen scriptie. Helaas nog geen onderwerp.
Hij vind deze samenwerking heel fijn.
Behandeling: Chakra’s en energievelden gecorrigeerd. Klankschaal healing 
gedaan om de trillingsfrequentie van het lichaam te herstellen. 
Ondersteuning: 
Vervolgconsult: 
Feedback: metingen goed uitgevoerd en de keuze prima voor energie herstel.

https://www.instituuteen.nl/meldings-en-klachtenregeling-instituut-e-e-n/


5.5. Integratie E.E.N.® therapie

In mijn praktijk neem ik altijd een anamnese af door observatie en vragen stellen.
Door de observatie te combineren met gezichtsdiagnostiek en lichaamsdiagnostiek: 
Psycho-Physiognomie heb ik de E.E.N.® therapie geïntegreerd in mijn eigen praktijk.

Psycho-Physiognomie: kenmerken van hoofd en hele lichaam en de constitutie en het holistische 
functioneren van de mens kunnen analyseren en daarna gevolgd met andere aspecten van de E.E.N.® 
therapie.
Ik ben bezig om mijn anamneseformulier aan te passen.

Bijlage: anamneseformulier sportmassage.
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14  Studiekring leerdoelen

We kunnen met tevredenheid terugkijken op waardevolle studie dagen. Door veel te oefenen en 
casussen door te spreken met knelpunten hebben we onze leerdoelen gehaald en kunnen de E.E.N. ® 
therapie beter toepassen. We hebben vele vaardigheden daardoor onder de knie gekregen.

Christine heeft Pascal doorgemeten volgens E.E.N.® therapie. Hij had chaos bij zijn  linkerhand.
Ze is gaan zoeken op internet om dit te verhelpen: 
Wrijf je handen tegen elkaar en terwijl je dit doet, stel je je voor dat een licht zich begint te vormen in 
de palmen van je handen. Breng dan langzaam je handen uit elkaar (10-20 cm) en zie of voel 
(visualiseer) hoe er een glimmende energie-bal in je handen ontstaat. Ga een beetje met die bal spelen,
je kunt de warmte goed waarnemen of krijgt tintelende handen. Wanneer je klaar bent, breng je de 
handpalmen weer terug naar elkaar toe en laat de energie weer terug stromen in het lichaam.

 Het is fijn om zo met andere aspirant-therapeuten aan de slag te zijn.

15 Reflectieverslag PGO

We zijn super ontvangen bij Christine op 11-7-2018 in Lierop: kunnen werken in een prachtige 
omgeving. Goed verzorgde lunch en een lekkere duik in het zwembad. 
Uitleg over haar werk als BRS-therapeut gekregen en haar praktijk gezien.
We hebben de punten 4.1 t/m 4.6 doorgenomen.

Op 12-7-2018 zijn we bij mij te gast. Jaap heeft alles onder controle wat de innerlijke mens betreft. 
Het heeft er door bij gedragen dat we goed konden doorwerken. 
5.1 t/m 5.3 (niet alle rode en gele vlaggen gemaakt) Verdeeld en het laatste gedeelte maken we 
morgen bij Pascal af.

De derde dag 13-7-2018 zijn we naar Heerlen gereden en ontvangen door Pascal. Verder de rode en 
gele vlaggen afgemaakt en besproken en sluiten af met 5.7.

Al met al een hele fijne en nuttige ervaring. Bedankt Pascal en Christine.
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6. Reflectie op leerdoelen

Dit jaar is super geweest. Veel bijgeleerd.
Door de leerdoelen helder te hebben geformuleerd en aan gewerkt te hebben is het vertrouwen in mijn 
eigen kunnen gegroeid.
De metingen door het vele doel beter kunnen interpreteren.
Samen met Christine veel besproken en opgezocht in de E.E.N. ® Therapie mappen, internet en onze 
eigen praktijk en werkwijze vergeleken.
De combinatie van anamneses afnemen op sportmassage en E.E.N. ® Therapie goed kunnen 
combineren.
Niet iedere client vond de combinatie prima. Wel vinden ze het fijn dat je iets meer kunt vertellen over
hun gehele welzijn. Twee van mijn proef-cliënten willen hiermee verder aan de slag.
De juiste hulpvraag kunnen formuleren en daaraan de behandelmethode kunnen koppelen is duidelijk 
geworden.
Mijn leerdoelen met betrekking psychognomie samen met Rhené Emmerich nog aan het finetunen.
Zal hoogstwaarschijnlijk nog een aantal cursussen bij hem gaan volgen om meer vaardigheid op te 
doen.

Het aantal uren besteed aan clienten: 100 uur
Intervisie uren: 24 uur
Les bij Rhené Emmerich: 12 uur (deze uren ook gebruikt voor onderzoek).

7. Opmerkingen voor student

8. Opmerkingen voor het instituut
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Bijlage 1

EIGEN GEGEVENS

Naam sportmasseur: Irene Schrander
Licentienummer: * 454084
Adres + PC: Bosserstraat 19
Woonplaats: 6014RD Ittervoort
Telefoonnummer: 0657435860
E-mail adres: Irene.schrander@gmail.com

CLIËNT GEGEVENS

Naam: Coby Tonnaer  Man   Vrouw

Adres + PC:

Woonplaats: Herten

Telefoonnummer: 06-14313603

E-mail adres:

Geboortedatum:

Beroep / school:

Reden bezoek:

ANAMNESE

SOCIALE ANAMNESE:

SPORTBELASTING:

BLESSURES THANS:

BLESSURES VERLEDEN:
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GEZONDHEID:

INSPECTIE

Geef in de afbeelding uw bevindingen aan.
Visualiseer probleemgebieden ter oriëntatie.

PIJN = 
STATIEK =

TOELICHTING:

ONDERZOEK

FUNCTIETEST

Gewricht: Bijzonderheden
(Pijn, krachtsverlies, 
bewegingsbeperking)

Bewegingsrichting
Mobiliteit Kracht

Actief Passief Weerstand
Links Rechts Links Rechts Links Rechts
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Betekenis van de afkortingen:    p = pijn    k = krachtverlies    b = bewegingsbeperking

SPIERLENGTETEST

Spier: Resultaat: 

Spier: Resultaat: 

BANDENTEST

Band: Resultaat: 

Band: Resultaat: 

Band: Resultaat: 

Band: Resultaat: 

PALPATIE GEGEVENS

HUIDKWALITEIT:

SPIERKWALITEITEN:

STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek

SAMENVATTING
Uitkomst beroeps-
specifiek onderzoek:
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STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek 

- Vervolg -

CONTRA INDICATIES:

BEHANDELAAR COMPETENT?                       JA        NEE  *

ARTS □ Reden: 

FYSIOTHERAPEUT □
BEHANDELING

MASSAGEPLAN TAPE & BANDAGEREN MOTIVATIE/ONDERBOUWING

TIJDSPLAN: 
(duur / aantal / frequentie)

STATUS

Alleen in overleg en met toestemming cliënt zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan derden.

Aanwijzingen / advies aan de 
trainer en/of sporter:

Paraaf voor gezien cliënt / 
indien van toepassing voogd: * 

Handtekening sportmasseur: *

VERVOLGAFSPRAKEN

Bijstelling datum:
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Vervolgafspraken:

Alleen in overleg en met toestemming van de cliënt 
zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan derden.

Datum: ..…/..…/ 20..…                            Sluiting Dossier nummer: ………………. *
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