
 

 
 

 
Opleidingsmatrix 
Opleiding Meridiaan-Kleurentherapie Christel Heidemann - duur 2 jaar 

Deel 1 en 2  Inleiding in de Meridiaan-Kleurentherapie  

Basis van de Meridiaan- Kleurentherapie vanuit traditionele en huidige inzichten – het 
bindweefsel als communicatie netwerk voor regulatie van processen – de functie van de 
acupunctuurpunten – meridiaanverloop en puntlokalisatie – intensief trainen van de 
bindweefseldiagnostiek – haard en stoorveld – stoorveldonderzoek – littekens testen en 
behandelen – basis van het antroposofisch mensbeeld – het etherlichaam- inleiding in het 
werken met kleuren – basis behandeling met plantaardige pigmenten geverfde zijde. 

Deel 3 en 4  Vervolg van de opleiding in de Meridiaan-Kleurentherapie                                                                                       

De wetmatigheden van de Traditionele Chinese Geneeskunde en de bijzondere wetmatigheden 
in de Meridiaan- Kleurentherapie – de wereld- en mensheidontwikkeling vanuit 
geesteswetenschappelijk gezichtspunt – planetenkracht en werkzaamheid in samenhang met de 
therapie – metalen en meridianen – biologische ritmes – antroposofische ziekteleer en 
geneeskunde – ziektebeelden vanuit het gezichtspunt van de Meridiaan- Kleurentherapie - 
verdieping van de bindweefseldiagnostiek - het leren werken met  Heptagrammen. 

Deel 5 en 6 Verdieping in Meridiaan-Kleurentherapie 

Geschiedenis van de kleurentherapie - Goethes kleurenleer - kleurverhoudingen – 
kleurwaarneming – kleurwerking – de betekenis van lichtkrachten - scholing van de 
kleurwaarneming - schilderen met plantaardige kleuren – het bijzondere van de zijde en de 
plantaardige pigmenten - casuïstiek in de Meridiaan- Kleurentherapie –oefenen van de 
“waarnemingskwaliteiten” - de energetische ruimte tussen therapeut en patiënt- de 
verschillende toepassingsvormen van de therapie- specifieke aandacht voor 
mammaproblematiek – biofotonen in de biologie, geneeskunde en het onderzoek daarvan 
gepresenteerd door Ph.D. Roeland van Wijk. 

Deel 7 Afronding van de opleiding, tevens verdieping 

Zintuigleer – verdieping van de therapie - bespreken van de casuïstiek documentatie - het 
toetsen van de vaardigheden en kennis - uitreiking van de akte.  

 

 



 

 

Leerdoelen                                                                                                                                                                        
Voor het formuleren van de leerdoelen is gebruik gemaakt van de taxonomie volgens Bloom                                                
 

Vertaald naar onze opleiding in leerdoelen 

1) Cursist onthoudt:  

De bindweefselzones                                                                                                                        

De diagnostische punten op de rug 

De meest gebruikte acupunctuurpunten 

Het verloop van de 14 hoofdmeridianen 

Samenhang van de gebruikte kleuren en punten 

De gebruikte wetmatigheden 

 

2) Cursist begrijpt: 

Het energetisch denken  (yin/yang principe e.a.)  

Het vierledig mensbeeld 

Het drieledig mensbeeld 

Het stoorveld principe 

De samenhang en verschillen tussen het reguliere medisch denken, 

de TCM en de Antroposofische Geneeskunde 

 

3) Cursist kan na het eerste gedeelte van de opleiding  de therapie toepassen: 

Het behandelen van littekens 

Het behandelen van energetische verstoringen bij klachten van houding- en 

bewegingsapparaat  

 

4) Cursist is na de opleiding in staat bij complexere ziektebeelden een analyse te maken van 

de energetische verstoring aan de hand van een uitvoerige anamnese en lichamelijk 

onderzoek 

 

5) Cursist kan op basis van de verkregen informatie de therapie zodanig toepassen dat het 

leidt naar energetische stabiliteit 

 

6) Cursist is in staat bij complexe ziektebeelden zelf alternatieven te bedenken wanneer 

door de omstandigheden de  gekende wetmatigheden zich niet laten toepassen (denk 

aan situaties bij ernstige handicap) 



 

 

Toets matrix 

Deel 1  Aan einde toets diagnostische punten op rug (als oefening).                                                     

Deel 2  Herhaling toets deel 1, nu summatieve beoordeling, toets ter kennis lokalisatie 

stimulering- en sederingspunten, toets samenhang kleuren en meridianen.  

Beoordeling: bovengenoemde onderdelen dienen voldoende te zijn alvorens verdere deelname. 

Herkansing is iedere maand mogelijk tot aan deel 3 en tot start volgende opleidingsronde. 

Deel 3  Herhaling toets puntlokalisatie, nu mondeling, toets kleurencirkel benoemen 

wetmatigheden, toets diagnostische tastgrepen in praktijk onder toezicht.                                          

Deel 4 Cursist levert bindweefseldiagnostiek aan. In praktijk toepassing van de therapie op elkaar 

onder toezicht. 

Beoordeling: bovengenoemde onderdelen dienen voldoende te zijn alvorens verdere deelname. 

Herkansing is iedere maand mogelijk tot aan deel 5 en tot start volgende opleidingsronde. 

Deel 5 Cursist levert ingevulde vragenlijst in over bestudeerde literatuur. In praktijk herhaling 

toepassing therapie onder toezicht.  Toets is bedoeld ter evaluatie van kennis en 

vaardigheidsniveau.                                                                                                                                    

Deel 6 Toets over planetenleer/ biologische ritmiek. Toets is bedoeld ter evaluatie van kennis en 

vaardigheidsniveau. Voorbereiding eindwerkstukken. Deze dienen een week voor aanvang van 

deel 7 ingeleverd te worden.                                                                                                                              

Deel 7 Beoordeling eindwerkstukken, zware weging.  Deze dienen als voldoende te worden 
beoordeeld voor het verkrijgen van de akte van de opleiding.  Deze werkstukken worden 
beoordeeld door een onafhankelijke commissie van twee leden van de Nederlandse 
Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie . 
 

Herkansing: indien het niet lukt de eindverslagen voor het einde van de opleiding in te leveren 

heeft de cursist nog 12 maanden de tijd dit alsnog te doen.  Hierna analyseert de studieleiding 

met cursist waar eventuele manco’s in de vaardigheden zijn en adviseert over het herhalen van 

bepaalde programma onderdelen. 

 

 

 

 



 

 

Eindwerkstukken                                                                                                                                                     

Twee behandelverslagen  

Deze werkstukken worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van twee 
leden van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan- Kleurentherapie . 
De werkstukken dienen te bevatten: 
 
Inhoudsopgave 
Persoonsgegevens geanonimiseerd in initialen 
Leeftijd 
Verklaring over informed consent 
 
Algemene anamnese: 
Huidig klachtenpatroon 
Hulpvraag 
 
Specifieke anamnese: 
Pijn 
Bewegingsstoornissen  
Vegetatieve stoornissen 
Tractus anamnese: 
Tractus respiratorius  
Tractus circulatorius 
Tractus digestivus 
Tractus urogenitalis 
CZS 
Zintuigen 
Operaties 
Medicijngebruik 
Slaap/waak ritme 
 
Vastleggen van: 
Tastbevinding 
Intekenen in rug figuur 
Eventueel foto van de rug 
Behandelverloop 
(Liefst met Visual Analogue Scale) 
Heptagram keuze 
Algemene nabeschouwing 
 


