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Studiegids IvC
De deelopleiding Celzouttherapie is een HBO conforme specialisatie in de
Complementaire geneeskunde en bestaat uit 2 geaccrediteerde trajecten.
Traject Module I-III waarin het Celzoutconsulent certificaat kan worden
behaald. Vervolgtraject Module IV waarin het Celzouttherapeut certificaat kan
worden behaald.
De deelopleiding is voor iedereen die zich verder wil bekwamen in de
Celzouttherapie. De Celzouttherapie kan zowel zelfstandig worden toegepast
als ook gecombineerd met en als aanvulling op andere therapieën.
Gedurende dit opleidingstraject wordt men getraind in het leren vaststellen
welke specifieke celzoutwerkingsgebieden bij de cliënt om ondersteuning
vragen gedurende de verschillende fases van zijn/haar herstelproces. Om
vervolgens vakkundig te kunnen adviseren in balansherstel met de
lichaamsidentieke celzouten volgens Dr. Schüßler.
De Celzouttherapie stelt de lichaamscellen en celomgeving weer homogene
werkstoffen ter beschikking. De natuurlijke celbeweging en functies van de
weefsels (zoals bijvoorbeeld omschreven in de 5 natuurgerichte principes;
Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding, Psyche) kunnen gericht
ondersteund worden in het eigen natuurlijke herstel van evenwicht en
werkingsproces.
Scholingstrajecten:
Er zijn 2 geaccrediteerde scholingstrajecten bij het Instituut voor Celzouttherapie,
te weten; Module I-III (Celzoutconsulent certificaat) en Module IV
(Celzouttherapeut certificaat). Onze scholingstrajecten zijn modulair opgebouwd;
Module I – Basisgereedschap Celzouttherapie voor de praktijk
Twee daagse basismodule;
Basiskennis celzouten Nrs. 1-12.
Module II – Verbreden toepassing van celzouten in de praktijk
Drie daagse vervolg module over de celzouten Nrs. 1-12;
Verbreding en integratie van kennis; leren denken in celzoutwerkingsgebieden, de onderlinge verbanden leren begrijpen en praktische
vaardigheden celzoutanalyse trainen.
Module III – Verbreding van kennis en inzicht met de celzouten Nrs.13-27 in
combinaties en samenwerkingsverbanden
Vijfdaagse vervolgmodule over de hogere celzouten 13-27; Verbreding van
kennis celzout Nrs. 1-27, hun onderlinge relaties en samenwerking met de
basiszouten. Praktische vaardigheden celzoutanalyse en het werken in de
praktijk trainen.
Module IV – Verdieping van zelfinzicht en inzicht in mensbeelden en
onderliggende verbanden in de Celzouttherapie
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3 Verdiepingsblokken van 3 dagen - het Therapeutentraject;
De Celzoutconsulent kan in deze module haar/zijn deskundigheid verdiepen
en de verbinding met de celzouten verinnerlijken.

Naast de modules I-IV worden er jaarlijks ook los te volgen nascholingsdagen
(zoals themadagen, praktijk coachings dagen, opfrisdagen) aangeboden voor onze
studenten, consulenten en therapeuten.
Inhoudoverzicht & doel Modules:
Module I - Basisgereedschap Celzouttherapie voor in de praktijk
In de basismodule staan de 12 basis celzouten volgens Dr. Schüβler centraal.
Onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn Dr. Schüβler Celzouten;
Waar komen de verschillen in de beschrijving van de werking in
literatuur vandaan;
Dr. Schüβler in zijn tijd;
Wat is nu zo specifiek aan het werken met de celzouten;
Hoe ontstaat een disbalans in de mineraalhuishouding;
Hoe weet je wat er nodig is; De 12 Dr. Schüβler Celzouten;
De werkings-gebieden op fysiek, mentaal en emotioneel vlak;
Aanwijzingen voor de gezichts-analyse.

Na het volgen van dit basis traject heeft men een begin gemaakt om met
behulp van de uitgereikte reader en werklijst, celzouten uit te zoeken voor
eenvoudige klachten en ongemakken.
Therapeuten die al werkzaam zijn in een andere discipline krijgen handvaten
aangereikt om te leren herkennen hoe de Dr. Schüβler Celzouten kunnen
ondersteunen bij een door hun gestelde diagnose of gekozen behandeling.
Module II - Verbreden toepassen van celzouten in de praktijk
In module II wordt de kennis van de 12 basis celzouten volgens Dr. Schübler
uitgebreid. Er ontstaat meer inzicht in de toepassing van de Dr. Schüβler celzouten door:
•
•

het leren herkennen van de onderlinge verbanden tussen de verschillende celzout werkingsgebieden;
er wordt geoefend met het herkennen en vertalen van de signalen van
een disbalans in de mineraalhuishouding;
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•
•
•
•
•

leren begrijpen hoe de verschillende celzoutwerkingsbieden elkaar
beïnvloeden;
de toepassing van de gezichtsdiagnose;
het leren vinden van een passende celzout combinatie;
naar het geheel te kijken als een uitdrukking van een balans van alle
processen;
vertalen van de diagnose uit het eigen werkveld naar
celzoutwerkingsgebieden.

Er is ruimte voor vragen uit de praktijk.
Na het volgen van module II kunnen de celzouten die van toepassing zijn bij
een wat breder klachtenbeeld gevonden en ingezet worden.
Therapeuten kunnen na het volgen van deze module hun celzout keuzes
beter inpassen en beargumenteren in de processen die ze begeleiden.
Module III – De aanvullende zouten celzout Nrs.13-27. Verbreding van
kennis en inzicht in combinaties en samenwerkingsverbanden tussen de
aanvullende - en de basis celzouten.
Kennis en vaardighedenheden worden verder uitgebreid en verdiept:
•
•
•
•
•
•

inzicht in de werkingsgebieden van de later toegevoegde celzouten Nrs.
13 t/m 27;
het herkennen van signalen die wijzen op een verstoring van een balans
binnen deze celzoutwerkingsgebieden;
onderscheid leren maken tussen de signalen van zowel de basis zouten
als de toegevoegde zouten;
het analyseren van zowel de mate als de verhoudingen tussen de
verschillende verstoorde werkingsgebieden;
leren begrijpen hoe en waarom de later toegevoegde celzouten de
celzouten Nrs.1 t/m/ nr.12 als basis nodig hebben;
kundigheid om cliënten te kunnen begeleiden met de celzouten volgens
Dr. Schüβler;

De begeleiding en het ondersteunen van gezinsleden, bekenden of cliënten in
de reeds bestaande praktijk vormt een onderdeel van de lesstof in deze
module. Als eindwerkstuk wordt een in overleg gekozen klachtenbeeld
schriftelijk uitgewerkt in relatie met de Dr. Schüβler Celzouten.
Aan het eind van Module III kan men in aanmerking komen voor het
Celzouten Consulenten diploma en een vermelding op onze website
www.celzouttherapeuten.nl. De student is getraind in het adviseren van de
Dr. Schüβler celzouten bij de begeleiding van genezings- en
ontwikkelingsprocessen.
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Module IV – Verdieping van inzicht in mensbeelden en onderliggende
verbanden in de Celzouttherapie
Dit verdiepende traject is voor studenten die Module I-III met goed gevolg
hebben afgerond. In Module IV staat het dieper doorvoelen en doorgronden
van de werkings-gebieden en celzoutthema’s in de eigen levensprocessen
centraal. Dit vormt een grondige basis voor het werken als Celzouttherapeut
in de praktijk.
Kennis, inzicht en vaardighedenheden worden verder uitgebreid en verdiept:
•
•
•
•
•
•
•

Celzouten disbalansen in delen van het lichaam (bijv. een orgaan)
herkennen;
De verwerking binnen basale stofwisselingsprocessen begrijpen vanuit
de Celzouttherapie in relatie tot het fysieke, emotionele en mentale vlak;
Celzout disbalansen in een deel van lichaam en/of levensveld herkennen
als spiegel van het geheel;
Ontwikkelingsfasen gebruiken om inzicht te krijgen in oorzaak en
achtergrond van balans verstoringen;
Begeleidingstrajecten over een langere tijd met cliënten,
Verslaglegging- ook van het eigen proces - als instrument voor
verdieping van ontwikkelingsprocessen.
Het eigen functioneren als behandelaar in het licht van de
celzoutwerkingsgebieden verdiepen en zuiver houden

Aan het eind van Module IV kan men in aanmerking komen voor het
Celzouten Therapeuten diploma en een vermelding op onze website
www.celzouttherapeuten.nl. In deze Module werken we aan een brede en
diepe verbinding met de Celzouten om daarvanuit bewust helings- en
ontwikkelingsprocessen zelfstandig te kunnen begeleiden en van een reëel
kader te voorzien gedurende een langere periode alsook in acute situaties.
Het geleerde kan uitstekend worden ingevoegd in een al bestaande praktijk.
Wil men met de opgedane kennis en ervaring van de Dr. Schüβler celzouten
(Module I t/m IV) therapeutisch in de praktijk werken dan is medische
basiskennis sterk aanbevolen evenals een onderzoek naar de steeds
wisselende eisen van beroepsverengingen en overheden.
Aanvullende nascholingsdagen Celzouttherapie
De volgende losse (na)scholingsdagen worden jaarlijks aangeboden voor onze
studenten, consulenten en therapeuten:
Themadagen; Verdieping van het aangekondigde onderwerp in relatie tot de
celzouten volgens Dr. Schüβler;
Praktijk Coachingsdagen; In een kleine groep wordt uitgebreid ingegaan op
vragen uit de praktijk of persoonlijke ontwikkeling. Het leren vertalen van een
diagnose vanuit het eigen vakgebied naar de toe te passen celzouten. (max 8
deelnemers, basismodule vereist).
Nascholingsdagen; speciale scholingsdagen voor Celzoutconsulenten en
Celzouttherapeuten. (te volgen na het behalen van het certificaat).
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Studietempo
De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit 4 opeenvolgende Modules.
De modules worden elk jaar met een interval van een aantal weken
opeenvolgend aangeboden. Module IV bestaat uit 3 los te volgen blokken. U
bent vrij om zelf de locatie en tijdstip van de voor u volgende module of blok
te kiezen.
Instroomniveau
De deelopleiding is toegankelijk voor deelnemers met een minimaal
vooropleidingsniveau MBO 4, HBO of een door werk en/of levenservaring
aantoonbare vergelijkbare niveau. (EVC verklaring).
Is het behalen van een diploma met een HBO SNRO keurmerk voor bijv. een
beroepsvereniging een doel let dan op; De accreditatie punten voor de
modules van het Instituut voor Celzouttherapie zijn te gebruiken als
nascholing of specialisatie op HBO niveau. Het Instituut voor Celzouttherapie
biedt een deelopleiding aan. Alleen het diploma van een volledige HBO
opleiding of hoger geeft recht op een aanvullend HBO SNRO keurmerk op het
behaalde diploma;
Bij het inschrijven moet de student vermelden welk niveau zijn
vooropleiding(en) is en in Module III dit kunnen aantonen met een kopie van
een behaald diploma.
Accreditatie en erkenning:
De specialisatie Celzouttherapie van het Instituut voor Celzouttherapie is
HBO-conform geaccrediteerd door de onafhankelijke accreditatieinstelling
SNRO.
Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en
complementaire gezondheidszorg.
https://snro-instituut.nl/institut/instituutvoorcelzouttherapie/
De volgende trajecten zijn bij het onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire
gezondheidszorg SNRO geregistreerd en geaccrediteerd:
•

Specialisatie Celzouttherapie, Module I-III
(Certiifcaat Celzoutconsulent)

•

Verdere specialisatie Celzouttherapie, Module IV
(Certificaat Celzouttherapeut).

In de praktijk erkennen veel beroepsverenigingen de EC’s per module zoals
hieronder beschreven, als onderdeel van de vorming en verdieping van een
therapeut. Er zijn verschillen in hoe beroepsverenigingen hiermee omgaan. Bij
vragen neem altijd eerst contact op met je eigen vereniging en informeer
naar de mogelijkheden.
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Beroepsverenigingen die de modules van opleiding Celzouttherapie als
(bij)scholing erkend hebben zijn o.a.:
BATC
FAGT
NCSV
VBAG
VIV
VNT
NVKH

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument
Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
Nederlandse vereniging van klassieke Homeopaten

EC's en studiebelasting
Specialisatie Celzouttherapie Module I-III
Totaal 14,9 EC (Certificaat Celzoutconsulent)
Module I – (2,5 ECT)
Module 1 bestaat uit 2 dagen met een interval van gemid. 1 tot 3 weken.
24 uur studie lesmateriaal
4 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per week
Module II – (3,6 ECT)
Module II bestaat uit 3 dagen met een interval van ong. 2 of 3 weken
54 uur studie lesmateriaal (2 maanden)
6 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per 2 weken
Module III – (8,8 ECT)
Module III bestaat uit 5 dagen met een interval van ong. 4 of 5 weken
19 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdracht per maand
Verdere specialisatie Celzouttherapie Module IV
Totaal 15 EC (Certificaat Celzouttherapeut)
Module IV – (15 EC)
Module IV bestaat uit 3 Thema blokken van ieder 3 niet aaneengesloten
dagen. De 3 blokken zijn verdeeld over 1,5 jaar.
Blok 1 (4,81 EC),
Blok 2 (4,34 EC),
Blok 3 (4,28 EC),
Cerificertingsopdrachten (1,57 EC)
18 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdrachten per maand
In navolging van de richtlijnen van accrediterende instanties kunnen we
alleen een Diploma met een SNRO hbo-accreditatie keurmerk toekennen aan
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studenten die al eerder een volwaardige een HBO of hogere opleiding hebben
genoten of een EVC verklaring kunnen overleggen.
Studiekosten en voordeel belastingaftrek
Voor meer informatie omtrent het aftrekken van studiekosten, verwijzen wij
je naar de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.
Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.celzouten.nl/agenda. Of
mail naar opleidingen@celzouten.nl.
Gemiste lesdag inhalen
Indien u door omstandigheden een lesdag heeft moeten missen dan kan deze
in overleg worden ingehaald. U dient zelf tijdig per mail een inhaal dag en
locatie aan te vragen. Omdat er maar een beperkt aantal inhaal plekken per
les beschikbaar is kunnen we uw deelname helaas niet bij voorbaat
garanderen. De kosten voor een dag inhalen zijn 25,- euro (administratie
/certificerings- en verzendkosten).
Instromen in Module II
Heeft u elders al een opleiding gevolgd of werkt u al heel lang in de praktijk
met de celzouten? Dan is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in te
stromen in Module II. Het is voor de kwaliteit van onze opleiding van groot
belang dat instromers een vergelijkbare achtergrondkennis over de
Celzouttherapie van Dr. Schüβler hebben verworven.
Er is een wezenlijk verschil tussen een Celzouttherapeutische benadering een
klassiek homeopathische benadering. De trainingen van het Instituut voor
Celzouttherapie zijn gebaseerd op een Celzouttherapeutische invalshoek. Zie
celzouttherapie & homeopathie. Het denken, beredeneren en bediscussiëren
vanuit een homeopathische invalshoek brengt bij het instromen verwarring en
onnodige oponthoud in de les.
Een cursus Celzouten voor de zelfzorg, een persoonlijk ontwikkelingstraject
met celzouten of een training meer gericht op wellness geeft soms ook niet
genoeg inzicht in de werking van de celzouten om een gedegen basis te
hebben waar in Module II theoretisch en praktisch op kan worden
voortgebouwd. Starten bij Module I kan dan aan de orde zijn.
Onze trainingen zijn bewust opeenvolgend opgebouwd. In Module II bouwen
we verder op de informatie en kunde uit Module I. In Module III bouwen we
verder op de kennis en kunde uit Module I en II. In Module III is adequate
kennis en begrip van samenwerkingsprocessen van de 12 basis celzouten
noodzakelijk om met de hogere celzouten te kunnen werken.
Er zijn kosten verbonden (50 euro,- incl. BTW) aan het in aanmerking komen
om door te stromen naar Mod.II.
U ontvangt hiervoor:
• de actuele reader van Module I die u dient te lezen;
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•

skype-gesprek van een uur met een van de docenten met een toetsing
van basis kennis in de Celzouttherapie;

Naar aanleiding van het gesprek wordt er bepaald of u kunt doorstromen
naar Module II. Indien dit niet mogelijk is kunt u met 25,- euro korting
deelnemen aan Module I.
De visie van het Instituut voor Celzouttherapie
De Celzouttherapie mag zich in Nederland verheugen in een snelgroeiende
belangstelling. Het Instituut voor Celzouttherapie richt zich geheel op het
beschikbaar maken van actuele en accurate informatie en toepassing
gebaseerd op het werk van Dr. Schüβler. De verkoop van celzouten maakt
geen onderdeel uit van de werkzaamheden van het Instituut voor
Celzouttherapie. Zowel eigen ervaring en (bron)onderzoek als de
internationale samenwerking met Margit Müller Frahling (Duitsland) en Jo
Marty (Zwitserland) zorgen voor steeds nieuwe input en het up to date
houden van het werk- en informatieveld.
Doelstellingen van het instituut:
•
•
•
•
•

De Celzouttherapie volgens Dr.Schüssler in Nederland te bevorderen;
Professionals op te leiden in de Celzouttherapie volgens Dr.Schüssler
tot Celzoutconsulent of Celzouttherapeut;
Bij- en nascholingen over de Celzouttherapie aan te bieden op HBOniveau om de kennis van professionals actueel te houden;
Voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van bijscholingen voor
therapeuten met een HBO--beroepsopleiding;
Een bijdrage te leveren aan de Internationale ontwikkeling en verdieping
van de Celzouttherapie volgens Dr. Schüssler.

Docenten:
Lysbeth Mulder Rouhof
Jeanneke de Meij

l.mulder@celzouten.nl
a.c.demeij@celzouten.nl

Het Instituut voor Celzouttherapie werkt samen met het Institut für Biochemie
nach Dr. Schüssler van Mag. Margit Müller-Frahling uit Duitsland –
www.antlitzanalyse.de.
Gezamenlijk is het EBS – European Institute for Biochemistry of Dr. Schüβler
geïnitieerd. Het EBS is een platform om ontwikkelingen op het gebied van de
Celzouttherapie samen te brengen en verder te ontwikkelen.
Informatie: Indien u vragen heeft over de opleiding kunt u contact
opnemen via de mail: opleidingen@celzouten.nl of bel 06-45632385
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