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(2) De werking van de E.E.N.® Therapie 
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Eidon® Ionic Minerals Eidon® Ionic Minerals
De relatie tussen silicium, mineraaltekorten, 
voedsel- en glutenintolerantie

Rubimed Rubimed PSE als oplossing voor energetische blokkades

De Essentiële Olie Academie De Essentiële Olie Academie Natuurlijk Medicijnkastje in Huis met
Essentiële Oliën

Medifoton Medifoton Een beter behandelresultaat 
door therapie met licht

Vital20 Vital20
Hoog Cholesterol: veeg je aderen schoon. 
Natuurlijk op weg naar Vitaliteit.

Claritas Essentiae Claritas Essentiae Lyme: de brug naar transformatie

Jentschura International (1) Jentschura International (2)
(1) Succesvolle regeneratie
(2) Ontslakking zonder genezingscrisis

Synofit Europe (1) art’gerecht (2)
(1) Voedingssuppl. bij hart- en vaatziekten
(2) Aminozuren – bouwstenen van ons leven

 
Bloesem Remedies Nederland

 
Bloesem Remedies Nederland Het ontstaan van de nieuwetijd remedies
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Touch of Matrix Touch of Matrix Visie van Touch of Matrix
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Maria Magdalena en 
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TitelZaterdag 18 november Zondag 19 november Wilgenzaal

10:45 - 11:35

11:45 - 12:35

12:45 - 13:35

13:45 - 14.35

14:45 - 15:35

15:45 - 16:35
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Stichting XcodeX Nano Zilver: Veelzijdig en Veilig! Stichting XcodeX

Sri Sri Ayurveda Sri Sri Ayurveda De 6 stadia van een ziekte

Stichting Instituut Blokdijk Stichting Instituut Blokdijk Houd uw gewrichten en spieren gezond

Dorn Instituut Dorn Instituut De Dorn-methode

Earthing Nederland Earthing Nederland
Aarden (Earthing), de belangrijkste ontdekking
op het gebied van gezondheid

Enneagram College Enneagram College De route naar de diepere zin van zijn

Vitakruid Vitakruid
Burn-out & Stress: welke rol speelt
het DPP-IV enzym?

Freriks Energetisch Management Freriks Energetisch Management Grote wereldwijde veranderingen

MIR-Methode MIR-Methode MIR-Methode, zelfheling in een handomdraai

Dr. Rath Health Foundation (1) CAT  en St. Paradidakt (2)
(1) Tijd v. natuurlijke gezondheidsbenadering
(2) Is jouw prakijk klaar voor de toekomst?

Muziekids (1) - betaalde lezing!
U dient zich voor deze lezing aan te melden

School of Touch (2)
(1) Door muziek werken hersenen samen
(2) Winnen is een kwestie van geluk



Lyme: de brug naar transformatie

Heb jij cliënten met onverklaarbare chronische 
klachten zoals diepe vermoeidheid, 
pijnklachten en die therapieresistent lijken 
te zijn? Ik heb ontdekt dat veel mensen 
symptomen van de ziekte van Lyme hebben en 
ik kan je kan helpen als therapeut vroegtijdig 
mensen met deze symptomen te herkennen en 
waarmee je effectief je cliënten kunt helpen om 
beter te worden.

Za. + Zo. 12.45 - 13.35 | ELZENZAAL

Natuurlijk Medicijnkastje in Huis 
met Essentiële Oliën

Wat zijn essentiele olien? Waarom werken ze 
op ons lijf? Hoe zet je ze veilig en doelgericht 
in? Hoe kun je jezelf en jouw gezin hier mee 
ondersteunen met de alledaagse dingen van de 
dag zoals: 
Wondjes, concentratie, buik-, hoofd en andere 
pijnklachten en o.a. allergieën.

Za. + Zo. 14.15 - 15.05 | BERKENZAAL

Wij zijn aminozuren – alles over de 
bouwstenen van ons leven

Eiwitten bestaan uit langketige vetzuren en 
vormen in ons lichaam de basis voor alle 
organische verbindingen. Er is praktisch geen 
lichaamsfunctie, die zonder deze bouwstenen 
kan. Bepaalde aminozuren hebben in de 
afgelopen jaren grote bekendheid verworven. 
Welke aminozuren werkelijk menseigen zijn 
en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet, 
daarop geeft deze lezing antwoorden.

ZO. 14.45 - 15.35 | ELZENZAAL

De Luisterkind Methode

Diana van Beaumont neemt je op haar eigen 
enthousiaste en gedreven manier mee in 
de wereld van Luisterkind. Een methode die 
ze zelf ontwikkeld heeft en die wereldwijd 
inzetbaar is voor het welzijn van mensen van 
alle leeftijden. Ze vertelt over de oorsprong 
van Luisterkind, de resultaten, de opleiding tot 
Luisterkindwerker en doet dit met beeldende 
voorbeelden.

ZA. + ZO. 11.15 - 12.05 | BERKENZAAL

Het het ontstaan van de nieuwetijd 
remedies

In de lezing wordt een overzicht gegeven over 
het ontstaan van de nieuwetijd remedies. 
Wat is de nieuwe tijd en hoe kunnen we 
in evenwicht blijven in deze periode van 
transformatie. Wat zijn de unieke kwaliteiten 
van deze remedies en waarom zijn deze nodig 
in een tijd van grote veranderingen.

ZA. + ZO. 15.45 - 16.35 | ELZENZAAL

Chronische vermoeidheid

Moe zijn is voor iedereen wel herkenbaar. 
Maar het is anders als je je voortdurend moe 
voelt en je dagelijkse functioneren hierdoor 
ernstig wordt belemmerd. In dat geval kan 
het zijn dat je te maken hebt met chronische 
vermoeidheid, ook wel het chronische 
vermoeidheidssyndroom (CVS) genoemd. 
De behandeling van DNH bestaat uit het 
wegwerken van deze veroorzakende micro-
organismen.

Za. + Zo. 12.00 - 12.50 | IEPENZAAL

Is jouw prakijk klaar voor de 
toekomst?

Het CAT-bestuur, Balens-verzekeringen en 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport geven informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen en gaan na of jij klaar bent 
om je praktijk succesvol en wetmatig voort te 
zetten. Stel je vragen aan Peter de Groot van 
het Min. van VWS en Ervee vd. Wilk legt uit wat 
het CAT voor je kan betekenen.

ZO. 15.00 - 15.50 | WILGENZAAL

Alfabetische volgorde op naam 
van organisatie
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De Dorn-methode

De Dorn-methode is een zachte rugwervel- en 
gewrichtsbehandeling, vrij van ongewenste 
bijwerkingen, ongevaarlijk en zeer werkzaam. 
Omdat er geen medische voorkennis nodig is, 
is ze snel en gemakkelijk te leren. Mensen die 
al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben, 
horen vaak: “Er is niets meer aan te doen, 
het is slijtage en u moet er maar mee leren 
leven….” Dat is onjuist!

Za. + Zo. 13.45 - 14.35 | EIKENZAAL

De route naar de diepere zin van zijn

Kom uit de beperking van je gedrag en 
wees verbonden met je spirituele zelf. Het 
Enneagram is een zeer oud model en wordt 
vooral gebruikt om het doel van je leven in 
beeld te brengen. Daar ligt de kracht van het 
Enneagram. Want het gaat niet om wie je 
bent, maar om ervan los te komen. Dan ben je 
verbonden met je spirituele zelf.

Za. + Zo. 15.45 - 16.35 | EIKENZAAL

Tijd voor natuurlijke 
gezondheidsbenadering

Waarom is kanker zo’n agressieve ziekte? 
Wat zijn de algemene cellulaire mechanismen 
waarmee alle kankercellen zich verspreiden 
en zorgen voor metastasering? Hoe 
blokkeren natuurlijke verbindingen het 
proces van verspreiding van kankercellen? 
Is de natuurlijke beheersing van kanker 
wetenschappelijk mogelijk? Deze en vele 
andere vragen worden besproken.

Za. 15.00 - 15.50 | WILGENZAAL

Grote wereldwijde veranderingen

Grote veranderingen zijn reeds gaande. 
Cyberaanvallen, aardbevingen en bijzondere 
weersfenomenen zijn aanwijzingen dat we in 
een ander trillingsgetal komen waarbij we oude 
waarden zullen loslaten en met nieuwe normen 
te maken krijgen. Tijdens de lezing leg ik uit 
waarom oude systemen niet meer werken en 
wat je met de nieuwe informatie kunt doen.

 Za. + Zo. 13.00 - 13.50 | WILGENZAAL

Welvaartsziekten, een gebrek aan 
contact met de aarde?

Hoe simpel kan het zijn? Met je blote voeten 
in het gras. Helaas kan dat lang niet altijd. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat het directe contact van de huid met 
de aarde een helend effect op ons lichaam 
heeft. In deze lezing wordt dit eenvoudige 
principe van aarden uitgelegd met de vele 
gezondheidsvoordelen en achtergronden.

Za. + Zo. 14.45 - 15.35 | EIKENZAAL

De werking van de E.E.N.® Therapie

Binnen de E.E.N.® Therapie en de 
Psychosociale Thematherapie gaan we 
er van uit dat een groot gedeelte van de 
klachten die mensen ervaren vanuit de psyche 
ontstaan. De E.E.N.® therapeut werkt meer 
met lichaamsgerichte therapievormen. De 
Psychosociaal Thematherapeut kiest dan voor 
psychosociale therapievormen. Tijdens de 
lezing worden de verschillen in benaderwijzen 
uitgelegd.

Zo. 10.45 - 11.35 | ELZENZAAL

Relatie tussen silicium, 
mineraaltekorten, voedsel- en 
glutenintolerantie

Zonder de aanwezigheid van mineralen is het 
lichaam niet meer in staat om zelf vitamines, 
antioxidanten, enzymen of zelfs maagzuur 
aan te maken. Mineralen spelen een eminente 
rol bij productie van hormonen, suikers, 
eiwitten en vetten. Tijdens de lezing zal de rol 
van het mineraal silicium in relatie tot andere 
mineralen, en glutenintolerantie worden 
besproken.
Za. + Zo. 12.15 - 13.05 | BERKENZAAL

Succesvolle regeneratie

Hoe functioneert effectieve regeneratie 
van onze lichamelijke structuren, van onze 
cellen en ons weefsel, van onze huid en onze 
organen? Het is niet alleen de verzorging met 
de gehele overvloed van ons ter beschikking 
staande vitaalstoffen. Doorslaggevend is ook 
de resorptie daarvan en hun regenererende 
inbouw in gedegenereerde structuren om de 
orgaansterkte en functies te reanimeren.

Za. + Zo. 13.45 - 14.35 | ELZENZAAL

DORN INSTITUUT

Spreker:
Idelette Eijgelaar

ENNEAGRAM 
COLLEGE

Sprekers:
Willem Jan van de 
Wetering

DR. RATH HEALTH 
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Dr. Matthias Rath
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ENERGETISCH 
MANAGEMENT
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Stef Freriks
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NEDERLAND

Spreker:
Jan van Stiphout

INSTITUUT VOOR 
E.E.N.

Spreker:
Wiel Habets

EIDON® IONIC 
MINERALS

Spreker:
Elly Hutjes

JENTSCHURA 
INTERNATIONAL

Spreker:
Dr. Peter Jentschura

Lezingen Seminars& 



Maria Magdalena en Jezus: Hun 
liefde, missie en Heilige Reizen

Over de periode tussen hun 16e en 30e 
levensjaar is van het echtpaar Maria 
Magdalena en Jezus weinig bekend. Men 
noemt dit wel hun ‘lost years’. Verloren waren 
deze allerminst. Aan ‘medium van het jaar’ 
Gabriela Gaastra-Levin vertellen zij dat zij zich 
toen hebben toegewijd aan het stichten van 
een gezin en hun spirituele vorming. 

Za. 16.00 - 16.50 | IEPENZAAL

Hoe kunnen kruidensupplementen 
de gezondheidsklachten 
verminderen?

De zelfzorgproducten van Phyto Health 
zijn vervaardigd uit diverse planten die een 
gezondheidsbevorderende werking hebben 
op lichaam en geest. Zo wordt uit de plant 
curcuma de werkzame stof curcumine 
gewonnen, wat ontstekingsremmende 
eigenschappen heeft. Tijdens de lezing zal 
ingegaan worden hoe kruidensupplementen de 
gezondheidsklachten kunnen verminderen.
Zo. 11.00 - 11.50 | IEPENZAAL

Een beter behandelresultaat door 
therapie met licht

Het functioneren van ons lichaam is 
afhankelijk van de inwerking van zonlicht. Bij 
veel aandoeningen is therapie met licht een 
effectieve behandeling om de gezondheid 
te herstellen. Dit wordt bevestigd door 
duizenden publicaties van wetenschappelijke 
onderzoeken naar fotonen-, softlaser- en 
lichttherapie.

Za. + Zo. 15.15 - 16.05 | BERKENZAAL

Food and health benefits of Natural 
Savanna Prebiotic

Dr. Isam zal in zijn lezing ingaan op de 
gezonde voedingsvezels van prebiotica. Deze 
fermenteerbare vezels worden afgebroken 
in de dikke darm en dienen als voeding 
voor de gezonde bacteriën die aanwezig 
zijn in het lichaam, wat resulteert in vele 
gezondheidsvoordelen. Ons lichaam bestaat 
tenslotte meer uit bacteriën dan cellen en 
dienen dan ook dus goed verzorgd te worden.

Za. 11.00 - 11.50 | IEPENZAAL

MIR-Methode, zelfheling in een 
handomdraai

De MIR-Methode is eenvoudig. Het kost je 2 x 2 
minuten per dag en de resultaten zijn er binnen 
4 weken. Veel mensen blijven de methode 
langer gebruiken. Mireille heeft haar methode 
vrijgegeven aan iedereen die het wil ontvangen. 
Ze wil daarmee bijdragen aan een “fijnere 
wereld, waarin we in harmonie en vrijheid met 
elkaar kunnen samenleven.” 

Za. + Zo. 14.00 - 14.50 | WILGENZAAL

Hoe geconcentreerde 
gemmotherapie doeltreffend 
inzetten in mijn dagelijkse praktijk?

Wat is geconcentreerde gemmotherapie? Hoe 
gebeurt de bereiding van moedermaceraten? 
Welke is hun werking en uniek kwaliteiten? Hoe 
en wanneer deze producten adviseren?
Tijdens de lezing zal Rita van Parys dieper 
ingaan op geconcentreerde gemmotherapie, 
een tak van de fytotherapie. 

Za. 10.45 - 11.35 | ELZENZAAL

Door muziek werken hersenen 
samen

In zijn boek “Singing in the brain” gaat Erik 
Scherder in op de positieve invloed van muziek. 
Bewegen en muziek liggen heel dicht bij 
elkaar. Kijk maar wat er gebeurt als je een leuk 
liedje hoort: dan ga je ongemerkt op de maat 
meebewegen. Muziek kan wonderen doen en 
ook als je er professioneel mee bezig bent of 
eraan begint…. je wordt er gelukkig van.

Za. 16.00 – 16.50 | WILGENZAAL

PSE als oplossing voor energetische 
blokkades

Als orthomoleculaire arts, werkzaam in zijn 
eigen praktijk voor holistische geneeskunde, 
werkt Jan Knegt sinds eind 2015 met de 
PSE. Lang was hij op zoek naar een goede 
diagnostische behandelmethode voor 
psychosomatische ziektebeelden en psychisch 
onwelbevinden. De PSE is eenvoudig uit te 
voeren, maar vraagt deskundigheid en inzicht 
van de behandelaar om dit bij zijn patiënten in 
te zetten.
Za. + Zo. 13.15 - 14.05 | BERKENZAAL

MARIA 
MAGDALENA EN 
JEZUS WERELD 
SCHOOL
Spreker:
Gabriela Gaastra-Levin

PHYTO HEALTH

Sprekers:
Dr. Rama

MEDIFOTON

Spreker:
Bert Bouwman

PREBIOTICA 
EUROPE

Spreker
Dr. Isam Siddig Ahmed

MIR-METHODE

Spreker:
Mireille Mettes

PROLAURUS

Spreker:
Rita van Parys

MUZIEKIDS 

Spreker:
prof. dr. Erik Scherder 

RUBIMED

Spreker:
Dr. Jan Knegt

Lezingen & Seminars



Winnen is een kwestie van geluk

Tactiel Stimulering: de kracht van zachte 
aanraking. Laat je raken door deze unieke 
aanrakingsmethode. De psycholoog 
Jan Looman, actieve doorverwijzer naar 
behandelaars Tactiel Stimulering, vertelt 
hierover in zijn lezing. Succes op alle gebieden: 
werk, relatie, gezondheid etc. Wat is daarvoor 
nodig en hoe kunnen we dit realiseren?

Zo. 16.00 - 16.50 | WILGENZAAL

De rol van voedingssupplementen 
bij het voorkomen van hart- en 
vaatziekten

SynoCare Cardio is een nieuw gepatenteerd 
voedingssuplement met een combinatie 
van natuurlijke ingrediënten met klinisch 
bewezen effectiviteit op vermindering van de 
belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren. 
SynoCare Cardio is een natuurlijk alternatief 
voor de veel gebruikte Polypil zonder de 
bijwerkingen. Het innovatieve supplement 
wordt ondersteund door artsen en cardiologen.
Za. 14.45 - 15.35 | ELZENZAAL

De stadia van een ziekte

Volgens ayurveda ontwikkelt iedere ziekte zich 
in 6 stadia. Die stadia verlopen altijd in dezelfde 
volgorde. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) erkent ayurveda als een van de 
oudste en meest complete holistische 
gezondheidswetenschappen die er bestaan. 
Nadi Pariksha, oftewel polsdiagnose, is 
de belangrijkste diagnosetechniek binnen 
ayurveda waarbij zeer accuraat en uitgebreid 
zowel lichamelijke als mentale onbalansen en 
ziekten kunnen worden vastgesteld. 
Za. + Zo. 11.45 - 12.35 | EIKENZAAL 

Hoe werkt Touch of Matrix?

Touch of Matrix zorgt ervoor dat jij een goede 
verbinding krijgt met jouw harde schijf, wij 
noemen dat je “Ware Ik”. Hierdoor wordt je 
verstand uitgeschakeld en zal je een leegte 
ervaren, die belangrijk is bij deze methode. 
Door een goede verbinding gaat jouw  
besturingssysteem helemaal vanzelf aan het 
werk, je hoeft er niets voor te doen. 

Za. + Zo. 13.00 - 13.50 | IEPENZAAL

Houd gewrichten en spieren gezond 

Wij laten zien hoe het mis kan gaan in uw 
lichaam en hoe het tot onbegrepen klachten 
kan leiden. Door oorzaken in de voeding en 
door overbelasting of emoties kunnen er 
problemen in de gewrichten ontstaan. Middels 
de rug-reflexzones kunnen we de verbetering 
of verergering waarnemen. De rug is immers 
de spiegel van ons inwendige lichaam.

Za. + Zo. 12.45 - 13.35 | EIKENZAAL

Breng beweging en bewustzijn in je 
leven

In deze workshop delen we de voor velen nog 
onontdekte rijkdom van de Trager Approach®:
Een unieke benadering van beweging, 
aanraking, meditatie, mindfulness én 
psychologie. Deze 5 peilers brengen lichaam 
en geest terug in een gezonde natuurlijke 
ontspannen balans. De Trager Approach is 
niet alleen een behandelwijze maar ook een 
eenvoudige methode voor selfcare.

Za. + Zo. 10.45 - 11.35 | EIKENZAAL

Nano Zilver: Veelzijdig en Veilig

Nano zilver is de nieuwste generatie colloïdaal 
zilver en werkt als natuurlijk antibioticum 
effectief en veilig. Maar wist je dat nano zilver 
nog veel meer gezondheidsvoordelen heeft 
dan alleen het doden van ziekteverwekkers in 
ons lichaam? In de lezing wordt hier helder en 
inspirerend uitleg over gegeven. Daarnaast 
wordt vakkundig en onderbouwd de veiligheid 
van nano zilver verklaard.

Za. + Zo. 11.00 - 11.50 | WILGENZAAL

Therapeutische mogelijkheden van 
uitwendig werken met celzouten

Onze huid is een opname-orgaan dat in 
verbinding staat met het lichaam. Via 
uitwendige toepassing van celzouten kan het 
lichaam gericht ondersteund worden bij fysiek 
balansherstel en in groei van herstelprocessen 
op emotioneel en mentaal vlak. Ontdek de 
waardevolle toepassingen voor alle leeftijden 
alsook de therapeutische mogelijkheden van 
het uitwendig werken met de celzouten.

Za. 14.00 - 14.50 + Zo. 15.00 - 15.50 | IEPENZAAL

SCHOOL OF TOUCH
Spreker:
Drs. Jan Looman

SYNOFIT EUROPE

Spreker:
Dr. Henk Viëtor

SRI SRI AYURVEDA

Spreker:
Kiran Sree Valsan

TOUCH OF MATRIX

Spreker:
Günther de Jong

STICHTING 
INSTITUUT 
BLOKDIJK

Spreker:
Willy Blokdijk

TRAGER 
APPROACH

Spreker:
Jacqueline Doorduyn

STICHTING 
XCODEX

Spreker:
Micha Kroese

TS PRODUCTS

Spreker:
Lysbeth Mulder Rouhof

Lezingen & Seminars



Ziekte van Lyme

Jan Blaauw is directeur, coördinator en 
hoofddocent Ortho Linea. Jan heeft vanaf 
1983 al interesse ontwikkeld voor de 
orthomoleculaire geneeskunde en heeft zich 
in de jaren bekwaamd op dit terrein door het 
volgen van opleidingen, schrijven van artikelen 
en boeken, het geven van thematische dagen, 
cursussen en lezingen.

Za. 15.00 – 15.50  | IEPENZAAL

Hoe voorkom je hart- en 
vaatziekten?

Alle aandacht richt zich op cholesterol als de 
boosdoener. Toch is cholesterol vooral nuttig.
De cholesterolverlagers bestrijden slechts het 
symptoom en niet de oorzaak. In deze lezing 
en paneldiscussie besteden we aandacht 
aan hart en vaatziekten. Therapeuten Panel: 
Stepanida Stremmelaar, Ben Mikx, Floris Blok 
en Dr. Dietrich.

Za. + Zo. 11.45 - 12.35 | ELZENZAAL

Verband tussen emoties en 
gezondheid

In 1978 kwam Jef Strubbe voor het eerst in 
contact met de Bach Remedies. Bijzondere 
ervaringen met deze remedies waren de 
aanzet om in 1984 te starten met het geven 
van basiscursussen om mensen vertrouwd te 
maken met deze eenvoudige heelwijze, trouw 
aan de richtlijnen en inzichten van Dr. Bach.

Zo. 14.00 – 14.50  | IEPENZAAL

Wat emoties ons willen vertellen

Emoties, de meesten zijn ze liever kwijt dan 
rijk. Ja, de ‘positieve’ zijn oké, maar met de 
‘negatieve’ weten we doorgaans geen raad. Of 
we onderdrukken ze of we leven in drama’s. 
Zouden emoties dan een foutje in de schepping 
zijn? Natuurlijk niet! Vera geeft je in deze lezing 
inzicht in de functie van emoties en waarom we 
emoties juist wel willen voelen.

Zo. 16.00 - 16.50 | IEPENZAAL

TS PRODUCTS 

Spreker:
Jan Blaauw

VITAL20

Spreker:
Drs. Ben Nordemann

TS PRODUCTS

Spreker:
Jef Strubbe

VERA HELLEMAN

Spreker:
Vera Helleman

Burn-out & Stress: welke rol speelt 
het DPP-IV enzym?

Stress en burn-out: twee fenomenen 
die steeds vaker en heftiger voorkomen. 
Het is bekend wat de gevolgen zijn, maar 
waar komt het uit voort in het lichaam? In 
aanvulling op de reguliere geneeskunde gaat 
de Orthomoleculaire visie op dit probleem 
verder. Voor de afbraak is een protease 
(eiwit afbrekend enzym) nodig: Dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP-IV). 

Za. + Zo. 12.00 - 12.50 | WILGENZAAL

VITAKRUID

Spreker op zaterdag:
Drs. Audrey van Oosten

Spreker op zondag:
Wouter de Jong

Lezingen & Seminars

Naar muziek luisteren en vooral zelf
muziek maken draagt bij aan
ontwikkeling van inlevingsvermogen
Professor Erik Scherder is als hoogleraar Klinische Neuropsy-
chologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij won meerdere 
keren de VU Onderwijsprijs. Inmiddels heeft heel Nederland 
kennis kunnen maken met Erik Scherder door zijn optredens en 
colleges in het TV-programma “De Wereld Draait Door” waarin 
hij op geïnspireerde en uitbundige wijze de werking van het brein 
uitlegde.

In zijn lezing zal hij met name ingaan op het inzetten van muziek 
als middel tegen pijn, stress en angst, dus als hulpmiddel in de 
zorg. In het kader hiervan zal hij het belang van de Stichting 
Muziekids onderbouwen namens wie hij deze lezing geeft. Voor 
het bijwonen van de lezing van Erik Scherder wordt een bedrag 
van € 25,- gevraagd. De opbrengst van zijn lezing wordt 
gedoneerd aan Stichting Muziekids (Aanmelden via de website:
www.internationaaltherapeut.nl / of vraag op zaterdag tijdens 
de beurs of er nog plaatsen beschikbaar zijn).

Zijn boek “Singing in the brain” is verkrijgbaar als Ebook 
en als paperback, o.a. bij bol.com.
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