
	

	

Vraag en antwoorden  

Eerste jaars Opleiding HeartConnection 30 oktober 2020  

 

Je start de Opleiding omdat je HeartConnection toepast in 
leven, werk en praktijk. HeartConnection doe je als eerste 
voor jezelf, en vanaf dag 1 pas je HeartConnection in je leven 
toe. Sommigen implementeren HeartConnection in hun 
werk. Bijvoorbeeld een eerstejaars begeleid ik in de zorg. Zij 
start een pilot op haar afdeling om chronisch zieken te 
begeleiden, zodat ze terug gaan hun werkplek. Ze start 30 
oktober het eerste jaar. Een andere nieuwe eerstejaars is 
verbonden met een groot centrum in België. Zij start het 
eerste jaar, zij is darmspecialist, en zij gaat HeartConnection 
implementeren in haar leven, praktijk, centrum. Dit zijn 
enkele voorbeelden. Een andere eerstejaars volgt de 
Opleiding puur voor haarzelf, om lekker in haar vel te zitten. 
Nog een andere deelneemster volgt de Opleiding om de 
ziekte te begrijpen, VVL, enzovoort. 

 

Kan ik mij persoonlijk specialiseren in iets of juist holistisch blijven 
werken? 

De bedoeling is elkaar ondersteunen waar nodig is. Er 
kunnen diverse ’werkgroepjes ofwel intervisie’ groepjes 
ontstaan, afhankelijk van interesses. De één wil zich gaan 
specialiseren in het fysieke lichaam. De ander meer in 
verbinden-versmelten-loslaten. Familie. Baby’s. Enzovoort.  

 

 

 



	

	

Is er samenwerking met andere disciplines? 

Het is mogelijk om specialistische kennis op te vragen. Ik 
werk nu samen met arts-neuroloog, cardioloog, en anderen 
in binnen- en buitenland. 

 

Ontvang ik gratis een abonnement op Ziekte A-Z? 

Je ontvangt bij de Opleiding de Ziekte A-Z waar vele 
klachten, ziektes terug te vinden zijn op elk moment. Mis je 
een klacht, ziekte dan zal ik dit verder uitwerken en 
toevoegen bij Ziekte A-Z. Er lopen nog diverse onderzoeken, 
zij liggen klaar om te worden gepubliceerd.  

 

Hoeveel studenten starten 30 oktober 2020 de Opleiding? 

Maximaal starten er 25 eerste en tweede jaars de Opleiding 
HeartConnection 30 oktober 2020.  

 

Is HeartConnection Opleiding BTW vrijgesteld? 

Vanaf 2020 is HeartConnection een officieel 
Opleidingsinstituut en is daarom BTW vrijgesteld. Je kunt 
volledig het bedrag aftrekken als Opleidingskosten (omdat 
de belastingdienst HeartConnection erkent). Waardoor je 
minder IB hoeft te betalen (hier ligt het voordeel) en minder 
zorgverzekeringswet te betalen. Excelsheet opvraagbaar. 
Omdat elke ondernemer zijn specifieke 
belastingaftrekposten heeft, enzovoort, daarom zal ik hier 
niet verder op in gaan. Maak samen met je boekhouder je 
eigen rekenvoordeel.  



	

	

Als persoon (zonder bedrijf) kun je de opleiding volledig 
aftrekken als scholingsuitgave (dit kan ook overgeheveld 
worden naar je partner).  

 

Krijg ik een certificaat of diploma? 

Elk jaar ontvang je een certificaat van deelname. 

Na het derde jaar ontvang je een diploma met titel 
HeartConnection Practitioner. 

 

Wanneer kan ik HeartConnection toepassen? 

Je kunt HeartConnection direct toepassen in jouw dagelijkse 
leven, gezin en werk. 

 

Mag ik tijdens de dagen vragen stellen? 

Vragen tijdens de Opleidingsdagen zijn belangrijk, hier leren 
we van (Wel zal ik het aan te bieden programma bewaken 
qua tijd). 

 

Wat zijn mijn belasting aftrekposten? 

Boekhouding is een klein onderdeel van de Opleiding;. Je 
hebt een IB en zorgverzekeringswet voordeel. Startersaftrek, 
combinatieaftrek, enzovoort. Zorg voor een goede 
boekhouder die vanaf de bankafschriften werkt. Excelsheet 
belasting voordeel opvraagbaar. 

 

 



	

	

Helpt de Opleiding mij om mijn praktijk neer te zetten? 

Onderdeel van de Opleiding is ook profileren van jezelf. Wat 
schrijf je bijvoorbeeld op je website bij kopje 'wie ben ik'. 
Marketing, PR, en elkaar blijven ondersteunen. Gun-gun-
factor. 

 

Wat is de visie van HeartConnection in deze kosmische tijd? 

De nieuwe tijd die wij samen neerzetten is 'delen van 
bewustzijn', van jezelf maar zeker ook de ander verrijken in 
bewustzijn. Oude tijd was vasthouden 'dit is van mij' 
enzovoort, dan zet je je eigen bewustzijn vast. We gaan 
oefenen in kijken naar de verrijking van bewustzijn in jezelf 
en de ander. Hier ligt o.a. de focus van HeartConnection 
Opleiding. Dit is best spannend want vanuit Eigenwaarde is 
waardering en erkenning heel belangrijk. We gaan het 
omdraaien zo veel mogelijk de waardering en erkenning zien, 
ervaren, beleven.  

 

Krijgen we persoonlijke begeleiding? 

Omdat we met een kleine groep beginnen wil ik jullie 
persoonlijk blijven monitoren. Bij persoonlijke projecten ga ik 
langs de organisatie waarvoor jij het project doet. Enzovoort. 

 

Zijn er intervisie groepjes? 

Ja we creëren intervisie groepjes, dit kan persoonlijke 
ontmoetingen zijn en/of via Zoom. 

 

 



	

	

Is het handig HeartConnection bij te houden?  

Ja, dit denk ik wel, om in de energie te blijven. Dit kan zijn 
een Eendaagse (deze zijn altijd anders en vernieuwend), 
buitenlandse reis, zomerweek, enzovoort. Na je Opleiding 
kunnen er nog projecten doorlopen, hierin blijf je in contact. 
De Opleiding stopt niet na drie jaar. Want vanuit de Opleiding 
zullen ook nieuwe projecten ontstaan.  

 

Gaan we met een protocol werken? 

1.Persoonlijke interesse is enorm belangrijk tijdens de 
Opleiding en deze verdiepen. We hebben de invalshoek 
klacht (burn-out, autisme, slijmbeursontsteking, enzovoort). 
Je kijkt op Ziekte A-Z voor symboliek, theorie, enzovoort. Het 
basisprotocol start vanuit ingang (klacht) in combinatie met 
de 10 basisprincipes, met als kapstok de Levensblauwdruk, 
familiestamboom, tijdlijn. Fantastisch als tweede jaars ga je 
dit verdiepen! 

 

2. Een technische klacht (specialistische aandoening) start 
altijd met VVL, het onderbewuste van de persoon gaat de 
oorzaak, linken, het verhaal van de aandoening vertellen. 
Staat deze aandoening, klacht, nog niet op Ziekte A-Z dan 
moet ik dit uitwerken.  

 

3. Speerpunt is VVL, vertrouwen hebben in jouw 
onderbewuste, en hierdoor vertrouwen in onderbewuste van 
de ander. 

 



	

	

4. Je weet dat de klant altijd het juiste verteld, en jij altijd de 
juiste vraag stelt. Fantastisch is jouw eigen achtergrond en 
expertise, deze neem je mee in jouw vraagstelling. 

 

5. Goede verbinding met jezelf (onderbewuste) zorgt ook 
voor de juiste vraagstellingen. 

 

Wanneer mag ik HeartConnection toepassen? 

Als HeartConnection Practitioner start jij vanaf dag 1 van de 
Opleiding met HeartConnection! 

 

Wil jij jouw beroepsvereniging geaccrediteerd hebben? 

Omdat HeartConnection Nederland® geaccrediteerd is door 
CRKBO is er een makkelijke snelle ingang bij jouw 
beroepsvereniging. Bel jouw beroepsvereniging voor 
aanvraagformulier en navragen hoe het 
accreditatieproces loopt, zodat we zsm jouw 
beroepsvereniging geaccrediteerd krijgen. Kun je zsm het 
aanvraagformulier een aanmeldingsproces mailen, met juiste 
emailadres?   

 

Heb je nog vragen aan de hand van bovenstaande vragen-
antwoorden stuur een email 
info@heartconnectionnederland.nl.  


