De
Physis Academy
Jaaropleiding
White paper
De Physis Academy jaaropleiding is speciaal ontwikkeld voor
behandelaars en trainers die zo veel mogelijk impact willen maken op de
vitaliteit van hun klanten. Deze opleiding is van hoog niveau. Neem jij je
beroep serieus? En wil je graag zo breed mogelijk kijken naar je klanten
om ze zo goed mogelijk te begrijpen om ze vervolgens zo compleet
mogelijk tekunnen helpen? Lees dan snel verder.

Timo Hans is ontwikkelaar van het 6 domeinen model.
Het delen van kennis met betrekking tot dit model is een
van zijn grootste passies. Wat begon als een hobby is
uitgegroeid tot een unieke visie op gezondheid, waarbij
Timo zich richt op 6 domeinen: slaap, stress, voeding,
ademhaling, bewegen en het immuunsysteem. Met dit
model behaalt hij ongekende resultaten op het gebied van
vitaliteit! Tijdens de Physis Academy Jaaropleiding deelt
Timo zijn kennis met behandelaars en trainers, zodat ook
zij een nog grotere impact kunnen maken op de vitaliteit
van hun klanten.

W
•
•
•
•

ij vinden het belangrijk om naast factoren als behandelen, trainen of het geven van een
voedingsadvies, breder te kijken naar:
de kwaliteit van slaap
de techniek en chemie van ademhaling
de omgang met stress
het functioneren van het immuunsysteem

Hoe meer relaties je kunt leggen tussen al deze domeinen, hoe beter je de klant die je voor je
hebt, kunt begrijpen en helpen. Het is onze missie om elke behandelaar en trainer die verder wil
kijken deze relaties te leren.
WAAROM EEN WHITE PAPER?
Dit white paper geeft een zo compleet mogelijk beeld van wat je tijdens de jaaropleiding kunt
verwachten. Overweeg jij om de jaaropleiding te gaan doen? Lees dan aandachtig verder. Niet
alleen weet je na het lezen of de jaaropleiding bij je past. Ook heb je direct al meerdere relaties
geleerd waarmee je morgen meteen meer impact kunt maken op je
klanten.

Hoe ziet de Physis Academy Jaaropleiding er uit?
De jaaropleiding bestaat uit 14 fysieke lesdagen.
Dag 1 t/m 4: de 6 domeinen cursus
Dag 5 & 6: Oxidatieve stress & Chronische pijn
Dag 7 & 8: De neurologie van bewegen door gastdocent Wouter van Aalst
Dag 9 &10: Verdieping van het immuunsysteem & de invloed van je mondflora
Dag 11 & 12: Daadwerkelijke core stability en de rol in diastases, bekkenbodemproblemen en
pijnklachten
Dag 13 & 14: Insuline resistentie & de invloed van medicatie op de gezondheid van je klant
Gedurende de jaaropleiding volg je samen met je klas extra live sessies die je thuis van achter
je laptop kunt volgen. Tijdens deze sessies:
•
Leer je waar je de kennis tijdens je behandeling of training kunt toepassen
•
Leer je waar je de kennis tijdens je behandeling of training kunt toepassen
•
Deel je met klasgenoten resultaten. Er is niets beters dan van elkaars ervaring leren.
•
Om de kennis optimaal in de praktijk toe te kunnen passen, bespreken we verschillende
casussen.
•
Delen we onze ervaring over hoe je het 6 domeinen model in kunt zetten als een
succesvol product

Wat kun je inhoudelijk verwachten?
Wat kun je inhoudelijk van de jaaropleiding verwachten? Welke resultaten ga je behalen in de
praktijk? Bij welke klanten kun je deze kennis gaan toepassen? Hieronder lichten we kort elke
lesdag toe.
DE 6 DOMEINEN CURSUS
De 6 domeinen cursus is de ruggengraat van de jaaropleiding en is overigens de enige cursus
die je ook los kunt volgen. De 6 domeinen cursus biedt jou als behandelaar of trainer de expertise om klanten onder anderen:
•
beter te laten slapen
•
minder stress te laten ervaren
•
meer energie te laten hebben
•
darmklachten op te lossen
•
betere sportprestaties te leveren
•
moeilijke pijnklachten op te lossen
•
en nog veel meer vitaliteitsklachten te verhelpen
Een belangrijke tool waar we op terug komen tijdens de opleiding is de Physis Vragenlijst
(download hier). Deze vragenlijst wordt door veel behandelaars en trainers gebruikt om een
breder beeld te krijgen van de problematiek van hun klanten. Het gebruik van deze vragenlijst
kan een grote meerwaarde zijn. Hier volgt een voorbeeld.

Het toepassen van kennis uit de 6 domeinen cursus
VOORBEELD
Bij het domein ademhaling is een van de vragen: ‘Heb je last van heesheid/chronische hoest in
tijden van stress?’. Op het eerste gezicht lijkt dit een rare vraag om te stellen. Maar als iemand
deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, heeft deze persoon altijd een slaapprobleem, veroorzaakt door
het domein stress en ademhaling. Als je deze relatie kent, kun je niet alleen de heesheid wegnemen, maar ook het slaapprobleem. Als je verder leest zul je zien dat dit slaapprobleem de
oplossing kan zijn voor:
•
•
•

het niet kunnen afvallen,
de pijnklacht waar de klant mee komt
het energie probleem van de klant

BIJ HET BEGIN BEGINNEN
Het goed kunnen snappen van deze vraag begint bij het diafragma (middenrifspier). Het
diafragma hecht zich voornamelijk aan op rib 7-12. Bovenop het middenrif (het centrum
tendineum) ligt het hart. Deze zit met het pericard (hartzakje) vast op het middenrif. Uit het hart
ontspringt je aorta, het grootste bloedvat in je lichaam.
Uit een opening onderop je schedel (je foramen jugularae) komt je N. Vagus. Deze zenuw geeft
informatie van bijna elk orgaan in je lichaam terug naar je brein en heeft een hele dominante
rol in je para-sympathische deel van je zenuwstelsel (rust, verteren, herstellen). Rond het hart
heeft deze zenuw een zijtakje, die ‘onder’ je aorta boog door, terug omhoog gaat naar de voorzijde van je nek (bezenuwing voor je stembanden en luchtpijp).
In tijden van stress neemt je algehele spierspanning toe. Je Diafragma is ook een spier en komt
net iets lager te liggen dan normaal door deze toename in spierspanning. Omdat je hart met
het pericard vast zit aan het diafragma, worden je hart en je aorta mee omlaag getrokken. Je
Nervus Vagus komt uit je schedel, kan niet tegen rek, en gaat dus niet mee omlaag. Het zijtakje
wat onder de aorta doorloopt komt hierdoor op rek te staan. Zenuwweefsel is zeer gevoelig voor
rek en raakt hierdoor snel geïrriteerd. Hierdoor krijgen de stembanden een andere prikkel met
als gevolg: heesheid.
NU KOMT HET
Door deze verandering omtrent het diafragma komt je lichaam meer in je fight/flight modus
terecht. Het lichaam ervaart dus meer stress. Om diep in slaap te kunnen vallen hoor je juist
naar je rest/digest modus te gaan (je rust modus/para-sympatisch). Jouw klant is zich hier niet
van bewust en blijft met een foutieve ademhalingstechniek in zijn fight/flight modus. Hierdoor
is het onmogelijk om diep in slaap in te vallen. De klant zal vaker wakker worden s’nachts en het
gevoel krijgen niet uitgerust wakker te worden. Het is zeer belangrijk dit
patroon te kunnen herkennen bij je klant, omdat langdurige slaapproblemen leiden tot een
laag energie niveau en overgewicht. Slaapproblemen hebben zelfs een belangrijke invloed op
insuline resistentie en dus diabetes.

“Education is not the learning of the fact but
the training of the mind to think.” - Albert Einstein

DE OPLOSSING
Als jij als behandelaar of trainer dit patroon herkent en je corrigeert de ademhalingstechniek,
dan zal de spanning op het middenrif meteen afnemen. De heesheid verdwijnt en de klant zal
daadwerkelijk niet meer wakker worden nachts en in de loop der weken zijn energie niveau terug krijgen en uitgerust wakker worden.
ONDERSCHAT NIET WAT JE HERSTELT
Slaap is vaak een onbegrepen mechanisme onder behandelaars en trainers. Als je een klant
beter laat slapen heb je invloed op:
•
Chronische pijn: mensen die slecht slapen hebben vaker pijnklachten.
•
Balans van Ghreline en Leptine: Slaap speelt een cruciale rol in afvallen
•
Het microbioom: Een aantal darmklachten worden veroorzaakt vanuit slaapproblemen
•
Andere klachten zoals stress, focus, herstel en het remmen van ontsteking
MEER KENNIS LEIDT TOT HET STELLEN VAN MEER VRAGEN WAT LEIDT TOT BETERE
OPLOSSINGEN
Het stellen van slechts één extra vraag over heesheid in tijden van stress, kan een serie aan
reacties triggeren. Laat staan het stellen van meer dan 40 vragen die op de Physis vragenlijst
staan. Als je echter niet weet waarom je de vraag stelt en je kunt de relatie naar het middenrif
en slaap niet leggen, is het praktisch niet toepasbaar. Dat is de kracht van de 6 domeinen cursus
en de reden dat dit de eerste 4 dagen van de jaaropleiding zijn. Nog nooit heb je zo compleet
naar een klant gekeken en was advies geven aan je klanten zo leuk!
Heb jij de Physis vragenlijst nog niet? Download deze gratis via onderstaande link:
http://physis.academy/gratis_physis_vragenlijst/

Dag 5 & 6 van de opleiding
Na de 6 domeinen 4-daagse gaan we verder met de onderwerpen:
•
De impact van oxidatieve stress op de gezondheid van je klanten
•
De rol van het immuunsysteem in het onderhouden van chronische pijn
Oxidatieve stress en chronische pijn hebben een interessante werking op elkaar en binnen het 6
domeinen model kun je vele relaties leren leggen. Dit doen we op dag 5 & 6 van de jaaropleiding.
CHRONISCHE PIJN
1 op de 5 volwassen Nederlanders heeft chronische pijn. Dit is niet alleen gigantisch veel, het
wordt in de praktijk vaak niet compleet genoeg benaderd. Wist jij bijvoorbeeld dat het immuunsysteem een belangrijke rol speelt in het onderhouden van chronische pijnklachten? Ken jij de
rol van CPM in pijn en hoe dit herstel kan hinderen? Net als de rol van DAMPS (danger associated molecular patterns) in het in stand houden van pijn?
Tijdens deze dag leer je alles over bovenstaande mechanismes en meer. Wist jij bijvoorbeeld
dat de CPM werkt als een soort buffer systeem? Slaapt je klant slecht? Of rookt en drinkt hij/
zij? Dan hebben oefening en behandeltechnieken vaak geen of weinig effect. Wat je op zo’n
moment wel doet en hoe je klanten vele malen sneller van chronische pijn afhelpt, dat leer je
dus in de jaaropleiding.

Dag 7 & 8 door Gastdocent Wouter van Aalst
Eén ding staat centraal tijdens dag 7 & 8. ‘Je hebt het concept van
bewegen nog nooit op deze manier bekeken’. Gastdocent Wouter van
Aalst brengt je tijdens deze 2 dagen een uniek neurologisch concept bij,
waar veel tools uitkomen die je direct in de praktijk kunt gaan
toepassen, zowel tijdens de training als behandeling. Wouter neemt
invloeden mee van Ido Portal, FRC, Fighting Monkey en meer.
Dit resulteert in een unieke mix die je nergens in de wereld kunt volgen!
Vele opleidingen die Wouter heeft gevolgd worden namelijk niet meer
gegeven.

Dag 9 & 10 van de opleiding
De onderwerpen van de volgende 2 dagen zijn:
•
De impact van de mondflora op fysieke klachten en het energie niveau
•
Een verdieping op het immuunsysteem: ‘Wat je echt nog moet weten!’
De meeste mensen zijn zich bewust van het microbioom, de verhouding van goede en slechte
bacterieel stammen in het maag en darmkanaal. In de mond noemen we dit de mondflora. Sta
eens kort stil bij het volgende: Elke keer dat je slikt, neem je wat van dit flora mee naar je maag
en darmstelsel. Zo kan een slechtere kwaliteit van je mondflora leiden tot darmklachten. Een
concreet voorbeeld:
Veel van jou klanten hanteren onbewust een mondademhaling waar ze eigen door hun neus
zouden moeten ademhalen. Dit resulteert in tot wel 38% minder speeksel wat grote impact
heeft op je mondflora en op de ontsteking van tandvlees. Je herkent dit bij je klant aan rood
tandvlees vooral rond de opening van de mond. Je mondflora gaat van symbiose naar dysbiose
wat ervoor zorgt dat de slechte bacteriële stammen de overhand krijgen. Deze slik je door waardoor mensen op lange termijn darmklachten kunnen krijgen zonder enige andere reden dan
een mondademhaling. Deze klanten hebben vaak een slechte kwaliteit van hun gebit en weten
niet wat ze hier aan moeten doen. Wanneer jij de chemie en techniek van ademhaling verbetert
en daarmee wordt het gebit beter en nemen ook hun darmklachten af.
Dan is dat wat we noemen:

“HET MAKEN VAN VEEL IMPACT OP DE VITALITEIT VAN JE KLANTEN”.

Dag 11 t&m 14 van de opleiding
Tijdens de laatste 4 dagen behandelen we onderwerpen als:
•
Wat doe je als behandelaar of trainer met bekkenbodem instabiliteit en diastases
•
De zin en onzin van core, het diafragma is de motor van je core stability
•
Verdiepingsmodule ademhaling en stress
•
Insuline resistentie: waarom praktische iedereen het heeft en hoe kom je er van af?
•
De rol van medicatie op het in stand houden van klachten, de bijwerkingen en hoe je er
mee om gaat in de praktijk.
•
Hoe coach je mensen optimaal op het gebied van de 6 domeinen, hoe maak je
verandering mogelijk?
Deze onderwerpen komen veel voor in de praktijk en hebben een belangrijke relatie met het 6
domeinen model. Maar je komt dit als behandelaar of trainer pas tegen, wanneer je er gericht
naar gaat vragen. De antwoorden die je van je klant terug krijgt, geven je allereerst een veel
completer beeld van je klant., maar je leert ook patronen herkennen waardoor je nog meer impact kunt maken op de vitaliteit van je klanten. Dag 11 t/m 14 zijn dus onmisbaar!

De kracht van de herhaling en het delen van ervaringen
Uiteraard leer je tijdens de jaaropleiding ook veel van je klasgenoten, het analyseren van Physis
vragenlijsten en het delen van ervaringen. Daarom gaan we tussen de lesdagen door met de
klas meerdere malen online. Dit zijn besloten sessies waar alleen jij en je klasgenoten aan
kunnen deelnemen. Timo deelt hier meerdere voorbeelden in de praktijk en je kunt zelf een
casus van een klant insturen die we hier bespreken. Ook bespreken we hier hoe je het
6 domeinen model in kunt zetten als succesvol product in je gym of praktijk. Er zijn al veel
behandelaars en trainers die dit hebben gedaan en we leren je graag hoe je dit toepast. Je mag
met een mooi en eerlijk product natuurlijk ook winst draaien, zodat jij meer vrijheid hebt in je
agenda!

Het eindexamen
Uiteraard ben je niet zomaar Physis Specialist. Aan het einde van het jaar word je getest op je
kennis en of je in staat bent alles veilig in de praktijk toe te passen. Voordat dag 13 & 14 beginnen, ontvang je online een open-boek examen. Deze mag je op je gemak maken met je studiehandleiding bij de hand. Je kunt aan de hand van dit online examen kijken of je kennis op het
juiste niveau is.
Tijdens dag 13 & 14 toetsen we continu delen van je kennis. Dit is vaak aan de hand van een
casus, omdat de expertise in de praktijk er het meest toe doet. Zijn je online examen en de
toetsen op dag 13 & 14 voldoende? Dan behoor jij tot de exclusieve club ‘Physis Specialisten’ in
Nederland en ontvang jij je diploma.

Je bent Physis specialist
Een kleine club in Nederland mag zich Physis Specialist noemen, wat is daar de meerwaarde
van?
Een Physis Specialist is nooit meer helemaal dezelfde behandelaar of trainer als vóór de jaaropleiding. Tijdens een intake wil je bijvoorbeeld nog gerichter dingen weten. Soms laat een
klant iets vallen tijdens de intake wat eerder onbelangrijk leek, nu vraag je er op door en blijkt
het de oplossing te zijn voor het probleem waar je klant mee komt.
Nooit meer zie je chronische pijnklachten los van het immuunsysteem, en ken je de invloeden
van ademhaling en slaap op chronische pijn om klanten een blijvende oplossing te bieden,.
Wil je klant afvallen? Ook dat gaat nooit meer hetzelfde. Jij hebt het metabolisme en het setpoint van de klant opnieuw leren kennen. Iemand snel veel kilo’s laten kwijtraken was nog nooit
zo makkelijk, en nooit zo in lijn met hoe het menselijk lichaam werkt.
Chronische aandoeningen als de Ziekte van Crohn, Reuma en COPD zijn ineens aandoeningen
geworden waar je meer controle op kunt krijgen samen met je klant. Diabetes type II in combinatie met veel overgewicht en het spuiten van 27 insuline eenheden per dag? Wat dacht je
van binnen 3 weken vrij van insuline? Een van de prachtige resultaten behaald door een van de
Physis Specialisten. Allemaal verantwoord en veilig benaderd vanuit het feit dat elk menselijk
lichaam uniek is en zijn eigen patroon heeft in het 6 domeinen model.
Zo zijn er nieuwe inzichten voor pijnklachten, het maken van spiermassa, afvallen, energie winnen, chronische aandoeningen optimaliseren en ga zo maar door.
Eenmaal de expertise van een Physis Specialist eigen gemaakt? Dan maak je de rest van je
carrière veel meer impact op de vitaliteit van je klanten!

“ Een cursus

die mijn manier van behandelen
gaat veranderen

”

De CO2 Footprint van
Physis -Academy
Een papierloze opleiding?
Wij zijn heel trots op het feit dat we zo snel groeien en
behandelaars en trainers zo enthousiast zijn over onze
opleiding. Naast de impact die we maken op de vitaliteit
van mensen, zijn we ons ook bewust van de impact die we
kunnen maken op bijvoorbeeld de opwarming van de
aarde en het teruglopen van de prachtige natuur op deze
aardbol. Een van onze standpunten is daarom een
papierloze opleiding.
We hebben extra veel aandacht gestopt in een online
portaal waar je het cursus materiaal kunt vinden met extra
video content om leren zo makkelijk mogelijk te maken.
Om onze keuzes extra kracht bij te zetten planten we voor
elke aanmelding 4 bomen. 2 in Nederland en 2
elders in de wereld waar het op dat moment het meest
nodig is. Daarnaast doneert Physis Academy 5% van zijn
netto omzet aan een goed doel. Ken jij een goed initiatief
wat extra steun kan gebruiken? Wij besluiten elk jaar
opnieuw naar welk initiatief onze bijdrage gaat.

