
 

 

Nascholing ‘De 4 natuurkwaliteiten: warm, kou, droog 

en vocht’ 

Inhoud 

De natuurkwaliteiten (warm, koud, droog en vocht) zijn niet alleen een prachtig bruikbaar 

systeem met eeuwenoude wijsheid, maar ook een way of Life. Het lastige aan het systeem 

van de natuurkwaliteiten is dat het tegelijkertijd een systematische als een intuïtieve 

benadering vraagt en het daarom niet zo eenvoudig te pakken is.  

Vaak wordt het systeem te statisch benaderd en lijkt het eerder beperkend dan inzicht 

gevend. Het duiden wat iemand nou precies is, is ondergeschikt aan het zoeken naar de 

gezond makende bewegingen. Deze bewegingen vormen de basis van therapie en vitaliteit.  

Tijdens deze verdiepingsdag leer je beter te putten uit beide kanten van het systeem zodat 

je de natuurkwaliteiten kunt herkennen, voelen en integreren in je (dagelijkse) praktijk.  

Op deze verdiepingsdag leer je:  

• Actief te werken met de natuurkwaliteiten d.m.v. casuïstiek en korte opdrachten.  

• Vitaliteit en gezondheid te koppelen aan de bewegingen op de assen.  

• Therapeutische interventies op te stellen vanuit de natuurkwaliteiten.  

• De natuurkwaliteiten te zien als een way of life. 

Docent 

Mark van der Galiën is hbo-docent fytotherapie en voeding aan de HVNA en geeft les 

aan diverse andere opleidingen. Hij heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde. Het 

systeem van de natuurkwaliteiten is voor hem in veel aspecten van het dagelijks 

leven herkenbaar en bruikbaar. 

Doelgroep 

Deze verdiepingsdag is gericht op therapeuten. Basiskennis van het systeem van de 

natuurkwaliteiten is een pre. 



 

 

Soort nascholing 

Natuurgeneeskundig 

 

Catering 

Bij aankomst staat er gratis koffie en thee klaar. 

 

Locatie  

Gebouw ’t Venster  

Thomas a Kempislaan 82 te Arnhem  

  

Kosten  

€ 85,--. Je ontvangt een factuur per mail. 

  



Nascholing ‘De 4 natuurkwaliteiten: warm, koud, 

droog en vocht’ 

Docent 

 

Kosten 

€ 85,00 

Je ontvangt een factuur per e-mail die je per omgaande dient te betalen. 

Accreditatie 

De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten) de NWP, de VNT, de FAGT, 

de BATC en de LVNG. 

Datum en tijd 

Vrijdag 24 april 2020 van 10.00-17.00 uur. 

Inloop vanaf 9.30 uur. 

Locatie 

't Venster, Thomas a Kempislaan 82, Arnhem 


