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Veus ‘praktijk’ voor gecertificeerden in 2016euwe 
 
Direct na de halve lock-down op 13 oktober was de certificering gepland. We hadden al 
rekening gehouden met een kleine groep tot 33 mensen en iedere cursist kwam alleen. Het 
maximum was nu nog minder dan 30 en we hebben aan de Regardz gevraagd of ze de 
catering , die we al gereserveerd hadden, konden uitvoeren om toch een feestelijk tintje te 
hebben. Dat kon gelukkig. Het werd een heel geslaagde en gezellige middag.  
Er waren 14 deelnemers, die allen geslaagd waren! De Raad van Advies was onder de indruk 
van het niveau, ‘het lijkt wel of het elk jaar beter wordt’. Het kan ook zijn dat de mensen al 
bij het begin zichzelf beter selecteren, alsof het ‘procesmatige’ van de adem en 
ontspanningstherapie beter of meer en meer een behoefte in de maatschappij van 
tegenwoordig vervult.  
 
Er was aan 3 deelnemers gevraagd een praatje te houden, twee van hen hadden een mooie 
PowerPoint gemaakt. Marlies Jilink werkt met verstandelijk gehandicapten en het is een 
uitdaging om deze mensen antwoord te laten geven op de vraag ‘wat voel je, hoe voelt het 
voor jou?’. Zij had pictogrammen gemaakt om het antwoord te vergemakkelijken. Dit was 
heel inspirerend en velen vroegen om de presentatie. Femke Elzenga rapporteerde over een 
discussie die zij op haar werk, ’t Roessingh, hadden gevoerd om de ACT te vergelijken met 
deze methode, en om de Methode Van Dixhoorn evengoed als de ACT geaccepteerd te 
krijgen. Het sterke punt van onze methode was dat mensen leerden ‘voelen’ en geleidelijk 
aan wordt dat een reden voor vele teamleden om het aan te raden. Wendy Oosterveld 
vertelde dat zij door deze methode steeds dapperder en moediger werd om dingen te doen 
die ze graag wilde doen maar  vroeger nooit toe kwam.    
 
 

De voorzitter van de Raad van Advies hield 
bovendien een afscheidsspeech (zie foto), 
die de geschiedenis memoreerde. Dat deed 
Gerard van Holland ook, die de rol van 
ceremonie meester vervulde. Ellen en 
Yvonne hadden een persoonlijk woordje 
voor elke nieuw gecertificeerde klaar (zie 
foto). Het was daardoor ook een leerzame 
en interessante middag. 
 
 
 
 

Mededelingen 133b oktober 2020 
Certificering en wisseling in de adviesraad 

Certificering 15 oktober 2020 

 



De afgestudeerden zijn: 
 
Yvonne Blenk René Broersma Femke Elzenga:  
Corinne Haan-Hendriks Roos Hoogstrate Marlies Jilink-Mak 

Diana Krans Marije van Lith Elly Martens- de Groot 

Mariska Mooren Margreet Nijland-Davids Wendy Oosterveld 

Linda Terwel Willem van Wieringen  
 

 
Marlies Jilink mailt na afloop en heeft een 
oproep aan collegae therapeuten: “Wat 
was het een mooie afsluiting, vorige week 
donderdag. Fijn dat het door kon gaan en 
dat het zo goed was georganiseerd. 
Bedankt daarvoor. Naar aanleiding van 
mijn presentatie over de methode bij 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking, hierbij de VOER lijsten met 
pictogrammen. Hopelijk kan dat iets 
bijdragen aan het communiceren over de 
zelfwaarneming. Verder heb ik ook van 

een paar instructies picto uitwerkingen gemaakt. Deze zijn voor het doornemen van evt. 
huiswerk bruikbaar, of om mee te geven naar huis, als geheugensteuntje. Het zou fijn zijn 
om van gedachten te wisselen met collega's en dit verder te ontwikkelen en uit te proberen 
met deze doelgroep. Ik zou dus graag een oproep doen om een groepje te vormen, of mij 
aansluiten bij een groep als die er al is.” 
Groet, Marlies Jilink (m.jilink@outlook.com) 
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Centrum Van Dixhoorn, docenten, Raad van Advies, AOS-VDV, cursisten 1999 – 2020 

Er is een tijd van komen en van gaan en voor mij Bart Bouwmeester, is de tijd van gaan nu gekomen. 
Raad van Advies van 1999 tot en met 2020. Hoe is dat zo gekomen? 
 
Van 1979 tot 1994 was ik apotheekhoudend huisarts in Zeeland en vanaf 1994 – 2009 werkte ik bij 
verschillende zorgverzekeraars eerst als adviserend geneeskundige eerste lijn en later als manager 
Zorg, waar ik mij naast de inkoop van Zorg vooral ook bezighield met innovatieve zorg. 
Naast deze baan volgde ik een postdoctorale opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid en 
management in de zorg vanuit de opleiding Master of Public Health. 
 
In 1996 ontmoette ik Jan van Dixhoorn voor het eerst in Amersfoort, waar ik toen werkte als 
adviserend geneeskundige. “Weer iemand”, dacht ik, “die met alternatieve geneeskunde aankomt 
met de vraag om vergoeding vanuit de zorgverzekeraar” en ik was juist bezig om de gehele 
aanvullende verzekering op te schonen. Maar wat Jan mij vertelde over zijn methode verraste mij en 
als oud huisarts zag ik juist de mogelijkheden voor vele patiënten.  
Maar hoe kader je dat in, welke wetenschappelijke bewijzen zijn er en aan welke voorwaarden moet 
de methode voldoen om eventueel in aanmerking te komen voor vergoeding? Jan gaf mij zijn juist 
uitgebrachte boek: “Ontspanningsinstructie”.  

Afscheidsspeech van Bart Bouwmeester na 21 jaar!  

 

mailto:m.jilink@outlook.com


Thuisgekomen gaf ik het boek aan mijn vrouw, die werd zo enthousiast, dat zij de opleiding is gaan 
volgen en in 2002 het certificaat behaalde en nog steeds haar praktijk heeft. 
Met Jan ging ik verder overleggen om registratie mogelijk te maken. Ja daar moest nog enorm veel 
aan gedaan worden: vereniging, voorwaarden opleiding, certificaten, bijscholing, klachtencommissie, 
aanbevelingscommissie en zo kwam ook de Raad van Advies tot stand. Veel hebben wij gehad aan 
Jacques Winnubst (1999-2011), de eerste voorzitter. Ook Maurice de Valk (1999-2015), Nol Bernards 
(1999 – heden) en ondergetekende konden als adviserende leden vanuit hun professie een klankbord 
zijn voor Jan en adviezen geven. 
Onvoorstelbaar hoe snel en professioneel Jan en Irmgard alle adviezen oppakten en er een 
professionele organisatie van maakten, met als resultaat dat in 1999 de eerste certificaten uitgereikt 
konden worden en enkele jaren daarna 6 docenten afstudeerden. Daarmee was de basis gelegd en 
de continuïteit gewaarborgd.  
Vele mensen hielpen de organisatie op te bouwen. De vereniging en de stichting kwamen tot stand 
en ook zij timmerden flink aan de weg, zelfs zodanig dat de meeste zorgverzekeraars de methode 
gingen vergoeden voor de gecertificeerde therapeuten en dat waren er al snel meer dan honderd.  
Heel belangrijk was dat Jan e.a. aan de weg bleven timmeren, door o.a. vele goed onderbouwde 
publicaties, een goed jaarverslag, resultaten project, transparantie, lezingen elders en congressen 
organiseerden en daarmee professionaliteit uitstralen. Daarnaast blijft het nog altijd hard werken om 
de plaats in de zorg te behouden en uit te breiden, daar kan iedere gecertificeerde en geregistreerde 
aan meewerken. 
 
Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de Adem- en Ontspanningstherapie volgens de Methode 
Van Dixhoorn een vaste plek houdt in het zorgaanbod, want met zo’n groot aantal enthousiaste 
mensen,  die elk jaar enthousiaster worden over de behandeling volgens de methode kan het niet 
fout gaan. Als voorzitter van de klachtencommissie heb ik in al die jaren geen klacht hoeven te 
behandelen. Dat zegt genoeg. 
Ik kan nu stoppen met dit advieswerk mede omdat er goede opvolgers zijn in de Raad van Advies en 
de organisatie stevig staat. Ik hoop een aantal van jullie bij de a.s. certificering te zien en dank Jan en 
Irmgard dat ik een tijdlang deel van de organisatie mocht uitmaken en veel anderen voor alle 
prettige contacten in de afgelopen 21 jaar. Heel veel succes. 
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Naast de voor velen bekende Nol Bernards die al vanaf het begin in de Raad van Advies zit en  de 
voorzittershamer overneemt van Bart, en Mia Scheffers, die inmiddels ook al weer enkele jaren in de 
Raad van Advies zit, hebben we onlangs aan Tits Jansen dezelfde vraag gesteld. ‘Voel je ervoor in 
onze raad zitting te nemen?’ 
 
Hij schrijft hierover: “In 2009 zocht ik vanuit belangstelling contact met Jan van Dixhoorn of ik 
misschien eens langs kon komen om kennis te maken en te zien of ik vanuit mijn achtergrond wat 
voor de methode zou kunnen doen. Ik ben arts en organisatieadviseur, en heb 15 jaar als adviseur op 
het gebied van kwaliteit en verzekeringen gewerkt voor verenigingen van artsen en paramedici. 
Daarnaast heb ik sinds zo ongeveer mijn 20e jaar - ik ben nu 63 jaar - belangstelling voor yoga, 
ademtherapie, meditatie en mindfulness, voor sommige waarvan ik ook lange cursussen gevolgd 
heb. Ons gesprek liep uit op enkele jaren een bijdrage aan het verbeteren van de reglementering en 
de boekhouding van de organisatie voor ademtherapie Methode Van Dixhoorn, voornamelijk voor de 
vereniging. Ook praatte ik een keer met de verzekeringscommissie. Op het ogenblik werk ik als arts 
voor de crisisdienst van GGZ Drenthe en voor een polikliniek verslavingszorg van Verslavingszorg 
Noord Nederland te Emmen. Jan vroeg me kortgeleden voor de Raad van Advies. Dat doe ik met veel 
interesse graag”.  

 

Een nieuw lid 
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De tekst van het certificaat is recentelijk veranderd (zie Mededelingen 133c ‘brief intellectueel 

eigendom’). Op de achterkant staat achter de omschrijving van wat het inhoudt, in kleine letters het 

volgende: 

‘De boeken en publicaties over de Van Dixhoorn Methode zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Methode Van Dixhoorn is beschermd als Beneluxmerk gedeponeerd onder nummer 0990138 in 

klasse 41 (beroepsonderwijs) en klasse 44 (stresstherapie, adem- en ontspanningstherapie).  

Je hebt met dit certificaat toestemming om het merk en het logo te gebruiken, op postpapier, 

website e.d. 

De toestemming vervalt zodra je niet meer geregistreerd bent bij de adem- en ontspanningstherapie 

stichting en je niet langer een ‘erkend therapeut Methode Van Dixhoorn’ bent.’ 

Het is belangrijk dat de gecertificeerden hiervan op de hoogte zijn, zodat zij er rekening mee 

kunnen houden in de toekomst. 

 
Met vriendelijke groeten, Jan en Irmgard van Dixhoorn, mede namens alle docenten 
 
 
 
 
 
 
 
* Als u geen prijs meer stelt op toezenden van de mededelingen stuur een mail naar info@methodevandixhoorn.com 

Het certificaat 2020 
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