
 

Aanmeldingsformulier voor de opleiding hartcoherentie voor professionals 2015: 

 

O Hartritmebiofeedback voor psychologen, psychiaters, artsen  

O Hartcoherentie voor coaches, onderwijs-en jeugdzorg, therapeuten  
 

De kosten hiervoor bedragen € 1345 (geen btw ivm onderwijsvrijstelling, aangezien 
HartFocus is gecertificeerd door CRKBO) 
 
Dit is tevens voorbereidingsformulier voor deze basisopleiding 
 
1 
Naam: 
Instelling:  
Adres: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Telefoon:                  Telefoon privé:  
Email: 
Evt website: 
 
2. 
Functie/met welke cliënten werk je? 
 
…………………………………………………………………………….. 
3. 
Opleidingen:…………………………………………………………… 
 
4. 
Mijn persoonlijk doel is ……………………………………………. 
 
 
 
  
5. 
De werkmethoden die ik op dit moment toepas zijn 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 6. 
Mijn persoonlijk toegevoegde waarde is dat ik …………………………. 
…………………………………………………………. 
 



 
6. 
Mijn ervaring met biofeedback is …………………….. 
………………………………. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
Informatie: 

A. 
De opleiding HeartQ wordt gegeven door medisch fysicus (incl neurobiologie),  andragoloog en 

hartritme biofeedback specialist drs Kees L. Blase van HartFocus. Kees Blase heeft naast zijn 
wetenschappelijke opleidingen niet alleen didactische ervaring in zijn periode als natuurkunde-en 

biologieleraar, maar ook een 23 jarige ervaring als trainer, coach en opleider bij het Algemeen 

Pedagogisch Studiecentrum. 
B.  

De opleiding HeartQ is gecertificeerd in BeNeLux, Duitsland en Zwitserland.  
Na drie opleidingsdagen met succes te hebben gevolgd ontvangt u het certificaat  HeartQ, waarmee u 

1:1 begeleiding in hartcoherentie mag uitvoeren en in kleine groepen in onderzijs, GGZ en 

bedrijfsleven. 
C. 

Als lesmateriaal ontvangt u een USB-geheugen stick met zeer veel informatie. Copyright van dit 
materiaal blijft bij HartFocus, maar u mag het materiaal gebruiken, ook voor eigen foldermateriaal of 

website, indien u verwijst naar de bron: HartFocus, of een andere nader af te spreken 

bronvermelding. 
D. 

Naast de 3 opleidingsdagen zal de cursist de hartcoherentie-oefeningen voor zichzelf dienen uit te 
voeren, in het vervolgstadium met kennissen of cliënten oefenen en voor de derde dag een 

huiswerkopdracht uitvoeren en presenteren. Deze studiebelasting is twee a drie uur per week. 
E. 

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar 

medewerkers en docenten.  
Na afloop van de opleiding kunt u deel uitmaken van het netwerk HartFocus en dan worden 

desgewenst de emailgegevens en websiteadressen openbaar. 
F. 

U krijgt na bevestiging van uw inschrijving een factuur toegestuurd. Wilt u deze factuur binnen 14 

dagen voldoen? Wanneer u een speciale betalingsregeling wilt treffen dient u contact op te nemen 
met Kees Blase. 

Na de inschrijvingsbevestiging heeft u 14 dagen bedenktijd en kunt u zich zonder kosten 
terugtrekken. 

G.  
Annuleringsvoorwaarden kunt u vinden op de website www.hartfocus.nl onderaan de informatie over 

cursussen. Eventuele terugbetalingen door HartFocus en betalingen door de persoon die annuleert 

(volgens de annuleringsregeling) dienen binnen 14 dagen te zijn uitgevoerd  
H. 

HartFocus heeft een klachtenprocedure, die u kunt ontvangen via info@hartfocus.nl  
Eerste stap in de klachtenprocedure is het melden aan de docent en het invullen van het 

evaluatieformulier. Op de klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd. 

I. 
In situaties van evidente overmacht behoudt K.Blase zich het recht voor andere opleidingsdata te 

kiezen in overleg. 

http://www.hartfocus.nl/
mailto:info@hartfocus.nl


J. 

Biofeedbackmateriaal is niet inbegrepen bij de cursuskosten. Op de eerste cursusdag zullen de 

verschillende mogelijkheden worden gepresenteerd met voor-en nadelen voor de verschillende 
cliëntgroepen en kunt u de biofeedback apparatuur aanschaffen. In de webwinkel van 

www.hartfocus.nl kunt u de kosten hiervan vinden: StressEraser c.q. Balance Manager € 189,- of 
CardiosenseTrainer €249,90. 

Indien u materiaal wilt aankopen van tevoren is het verstandig dit in overleg te doen: 

info@hartfocus.nl 


