2. OPLEIDING MEDISCHE BASISKENNIS

3. OPLEIDING PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS

Module C1, C4 en C7. SNRO geaccrediteerd.

Module C3, C4 en C6. SNRO geaccrediteerd.

De opleiding omvat 46 ECTS. Voor therapeuten die werkzaam zijn in
de natuurgeneeskundige sector. Deze opleiding wordt gegeven in
16 lesdagen en omvat de volgende onderwerpen:

De opleiding omvat 40 ECTS. Voor therapeuten die werkzaam
zijn in de psychosociale sector. Deze opleiding wordt gegeven in
16 lesdagen en omvat de volgende onderwerpen:

Module C1/A. Anatomie en Fysiologie

Module C3/A. Psychologie

Algemene anatomie en fysiologie, topografie, de huid, de c irculatie,
het bloed en de lymfe, het spijsverteringsstelsel, het ademhalings
systeem, de nieren en afvoerwegen, de organen met interne
secretie, het zenuwstelsel, het motorisch stelsel, het voortplantings
stelsel, de levensloop.
Toetsing anatomie en fysiologie.

Psychologie, biopsychologie, neurowetenschappen, geheugen,
denken en intelligentie, psychologische ontwikkelingen, vormen
van bewustzijn, emotie en motivatie, persoonlijkheid, sociale
psychologie/ resumé. Toetsing en evaluatie deel A.

INSTITUUT VOOR ECLECTISCHE
ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE

Module C3/B. Psychopathologie

Algemene pathologie, immunopathologie en oncologie, de
circulatie, het bloed en lymfesysteem, het zenuwstelsel/de
zintuigen, het ademhalingssysteem, het spijsverteringsstelsel,
de nieren en de afvoerwegen, de organen met interne secretie, het
bewegingsapparaat, de gonaden en zwangerschap, farmacologie.
Toetsing pathologie en farmacologie.

Inleiding in de Psychiatrie en de DSM-V, behandeling, psycho
farmaca, preventie, psycho-organische stoornissen, alcohol
en drugs, schizofrenie en psychose, stemmingsstoornissen,
aanpassingsstoornissen, angststoornissen, dissociatie en
somatoforme stoornissen, eet- stoornissen, seksuele stoornissen,
slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole, persoonlijk
heids- stoornissen, stoornissen bij kinderen en adolescenten.
Toetsing en evaluatie deel B.

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en
communicatie

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en
communicatie

Kennis van de gezondheidszorg en organisaties, sociale kaart,
wetgeving, gesprekstechnieken, overdracht - tegenoverdracht.
Toetsing kennis van de gezondheidszorg.

Kennis van de gezondheidszorg en organisaties, sociale kaart,
wetgeving, gesprekstechnieken, overdracht - tegenoverdracht.
Toetsing kennis van de gezondheidszorg.

Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis

Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis

Psychologie, gele vlaggen, DSM-V, psychotische stoornis¬sen,
verslaving, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stem
mingsstoornissen, autismespectrumstoornissen, somatoforme
stoornissen.
De kosten van de opleiding bedragen € 1697.-

Anatomie/fysiologie/pathologie van de cellen, weefsels, huid en
bewegingsapparaat, bloed en circulatie, ademhaling, spijsvertering,
luchtwegen, nieren en urinewegen, voortplanting, farmacologie,
rode vlaggen.
De kosten van de opleiding bedragen € 1697.-

Module C1/B. Pathologie en Farmacologie

Medische en Psychosociale Basiskennis

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor E.E.N.®
Secretariaat:
Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel
Telefoon: 0475-475178

Website: www.instituuteen.nl
E-mail: info@instituuteen.nl

Informatie
Voor meer informatie over het onderwijsaanbod en de
beroepsopleidingen zie ook de website en studiegids die u
kunt downloaden.
U kunt ook vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen of
contact opnemen met het secretariaat.
Wij verzorgen regelmatig informatieavonden.
Prijswijzigingen voorbehouden
2018-2019 © Copyright Instituut voor E.E.N.®
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MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE
BASISKENNIS

1. DE SHO REGISTEROPLEIDING MEDISCHE
EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS

Algemene informatie

Module C1, C3 en C4. SNRO, CPION en KTNO
geaccrediteerd. De opleiding omvat 80 ECTS. Bij
CPION is deze opleiding tevens regulier getoetst.

Om te voldoen aan de PLATO eindtermen is het noodzakelijk
dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de
complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en
psychosociale vakken conform het HBO niveau.
Binnen het Instituut zijn er drie opleidingen ontwikkeld die voldoen
aan de PLATO eindtermen:

1. De SHO Registeropleiding Medische en
Psychosociale Basiskennis
Voor therapeuten die zowel in de psychosociale als in de natuur
geneeskundige sector werkzaam zijn.
De opleiding is door de SNRO, KTNO en CPION geaccrediteerd. Bij
CPION tevens regulier getoetst.

2. De Registeropleiding Medische Basiskennis
Voor therapeuten die werkzaam zijn in de natuurgeneeskundige
sector.

3. De Registeropleiding Psychosociale Basiskennis
Voor therapeuten die werkzaam zijn in de psychosociale sector.

Toetsing en examinering
Binnen de registeropleidingen wordt er op verschillende manieren
getoetst. Dit gebeurt per module via casussen, studieopdrachten
en multiple-choice toetsen. Wanneer alle deelcertificaten zijn
behaald ontvangt u het diploma.

Informatie
Voor meer informatie over het onderwijsaanbod en de beroeps
opleidingen zie de website of download de uitgebreide studiegids
of vraag vrijblijvend een studieadviesgesprek aan. Wij verzorgen
regelmatig informatieavonden.

Voor therapeuten die zowel in de psychosociale als in de natuur
geneeskundige sector werkzaam zijn. Deze opleiding is tevens ver
plicht onderdeel binnen de opleiding tot E.E.N.® therapeut.

Overzicht van de lessen per module
Module C1/A. Anatomie en Fysiologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene anatomie en fysiologie
Topografie en anatomie en fysiologie v.d. huid
De circulatie
Het bloed en de lymfe
Het spijsverteringsstelsel
Het ademhalingssysteem
De nieren en afvoerwegen
De organen met interne secretie
Het zenuwstelsel
Het motorisch stelsel
Het voortplantingsstelsel
De levensloop
Toetsing anatomie en fysiologie

Module C1/B. Pathologie en Farmacologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene pathologie
Immunopathologie en oncologie
De circulatie
Het bloed en lymfesysteem
Het zenuwstelsel/de zintuigen
Het ademhalingssysteem
Het spijsverteringsstelsel
De nieren en de afvoerwegen
De organen met interne secretie
Het bewegingsapparaat
De gonaden en zwangerschap
Farmacologie
Toetsing pathologie en farmacologie

Module C3/A. Psychologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding, geest, gedrag en psychologie
Biopsychologie, neurowetenschappen
Sensatie en perceptie
Leren
Geheugen
Denken & Intelligentie
Psychologische ontwikkelingen
Vormen van bewustzijn
Emotie en motivatie
Persoonlijkheid
Sociale psychologie/resumé
Toetsing en evaluatie deel A

Module C3/B. Psychopathologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding in de Psychiatrie en de DSM-V
Behandeling, psychofarmaca en preventie
Psycho-organische stoornissen
Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose
Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen
Angststoornissen
Dissociatie en somatoforme stoornissen
Eetstoornissen, seksuele stoornissen
Slaapstoornissen, stoornissen in impulscontrole
Persoonlijkheidsstoornissen
Stoornissen bij kinderen en adolescenten
Toetsing en evaluatie deel B

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
Kennis van de gezondheidszorg en organisaties, sociale kaart,
wetgeving, gesprekstechnieken, communicatie, overdracht tegenoverdracht,
Toetsing en presentatie thesis.
De kosten per module bedragen:
module C1. Deel A en B € 1249.module C3. Deel A en B € 1249.module C4. € 249.Eenmalige registratiekosten € 97.50
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