
Beste redactie, 
 
Als wetenschapper in hart en nieren durf ik te pleiten voor vrijheid van onderwijs, van 
recht op kritisch denken, van recht op een open blik. 
Ik pleit niet voor of tegen een of andere theorie, maar wetenschap gaat maar vooruit 
als ze zichzelf blijft in vraag stellen. 
 
Zelf heb ik recent de opleiding aan de Levensschool afgerond, met dankbaarheid 
voor de veel bredere visie op gezondheid en welzijn die ik daardoor gevormd heb 
binnen deze gedegen opleiding. Deze kennis komt niet in het minste in eerste 
instantie mezelf ten goede! 
 
Misschien nog even enkele werken die ik sterk kan aanbevelen binnen dit kader: 
 
http://www.amazon.com/The-Patient-Will-See-You/dp/0465054749 
Over de invloed van de digitalisering op hoe we met ziekte en gezondheid omgaan, 
over patient empowerment en gedeelde verantwoordelijkheden tussen experten en 
klanten.  
 
http://www.amazon.com/Science-Delusion-Feeling-Spirit-Enquiry-ebook 
Over het belang van ‘enquiry’ binnen de wetenschap en hoe alle wetenschappelijke 
dogma’s contra productief zijn. 
 
 
Hartelijke groeten 
 
Ann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Beste	redactie,	beste	lezers,	
		
Zoals	vele	studenten	van	de	Levensschool	ben	ook	ik	bijzonder	verrast	
met	het	artikel	in	uw	krant	over	onze	school.	
In	dit	recht	van	antwoord	heb	ik	niet	de	bedoeling	met	dezelfde	negatieve	
lading	de	aantijgingen	te	weerleggen,	wat	uiteraard	niet	wil	zeggen	dat	ik	
er	mee	akkoord	ga.	
Maar	ik	wil	niet	deelnemen	aan	één	of	andere	strijd,	noch	mij	afvragen	
waarop	deze	foute	informatie	steunt	en	wat	de	beweegredenen	van	de	
betrokken	journalist	ook	mogen	zijn.		
Strijd	is	waar	de	wereld	al	overvol	van	is...	
Mijn	vitaliteit	echter	borrelt	om	u	in	deze	mail	wat	meer	waarheid	over	de	
school	mee	te	delen	:	
[if	!supportLists]-          [endif]In	het	lessenpakket	van	de	school	wordt	veel	
aandacht	besteed	aan	degelijke	theoretisch	opleiding	zoals	onder	meer	:	
medische	basiskennis,	gezonde	voeding,	bewuster	leven,	natuurlijke	
ondersteunende	middelen	zoals	kruiden,	bachbloesems,	…	,	
communicatie,	relaxatie,	…,	allemaal	gegeven	door	competente	docenten.	
[if	!supportLists]-          [endif]In	dit	verband	wil	ik	de	vakken	wetgeving	en	
deontologie	en	oprichten	eigen	praktijk	afzonderlijk	vermelden	aangezien	
deze	sterk	verband	houden	met	uw	artikel.		Wij	zijn	perfect	op	de	hoogte	
van	onze	plaats	in	de	gezondheidszorg,	complementair	en	met	als	doel	
het	ondersteunen	van	de	gezondheid.		Het	stellen	van	diagnoses	en	het	
behandelen	van	ziekte	is	het	strikte	terrein	van	de	arts.		Wij	streven	
daarbij	naar	een	optimale	samenwerking	met	de	reguliere	geneeskunde	
en	zullen	in	geen	enkel	opzicht	klanten	-	vrij	in	het	kiezen	voor	eender	
welke	ondersteuningsvorm	-		weerhouden	zich	door	eender	welke	
therapie	of	arts	te	laten	begeleiden,	wel	integendeel.						
[if	!supportLists]-          [endif]Er	wordt	veel	aandacht	besteed	aan	
stagelessen	en	–uren	waarbij	ook	hier	altijd	aan	bod	komt	in	welke	
gevallen	cliënten	–	die	uit	eigen	beweging	kiezen	voor	een	begeleiding	
door	een	gezondheidsconsulent	-		door	ons	doorgestuurd	dienen	te	
worden	naar	een	arts,	en	dit	wel	bij	de	minste	twijfel	of	vermoeden	van	
problemen	waarvoor	medische	opvolging	nodig	is.				
[if	!supportLists]-          [endif]De	opleiding	omvat	4	lesjaren	en	min.	200	
stage-uren	met	nog	mogelijkheid	tot	tal	van	aanvullende	
verdiepingsopleidingen.		Alle	met	als	doel	mensen	te	begeleiden	in	een	



gezond	en	vitaal	leven.		Wij	vertrekken	vanuit	de	visie	dat	iedereen	
beschikt	over	een	krachtig	zelfgenezend	vermogen,	dat	door	de	juiste	
gezondheidsaanpak	optimaal	kan	functioneren.		En	laat	ons	wel	wezen	:	
onze	maatschappij	investeert	heel	veel	in	het	bestuderen	van	meer	en	
meer	opkomende	ziektebeelden,	maar	vergeet	een	beetje	te	investeren	in	
gezondheid	en	bewustwording	en	mensen	hierin	te	ondersteunen	of	
degelijk	te	informeren.	
Gezondheid	zou	het	doel	op	zich	moeten	zijn	waarbij	complementair	
werken	en	samenwerking	van	groot	nut	is.	
[if	!supportLists]-          [endif]De	erkende	Beroepsvereniging	voor	
Gezondheidsbegeleiders	zorgt	daarbij	voor	opvolging	van	de	consulenten,	
onderwerpt	hen	aan	kwaliteitscontroles	en	kijkt	toe	op	het	wettelijk	
kader,	zorgt	mee	voor	degelijke	verzekering	en	ondersteuning,	streeft	
naar	zo	optimaal	mogelijk	bekendmaking	van	ons	vakterrein	en	
samenwerking	met	overheid,	paramedici	en	reguliere	geneeskunde.	
		
Graag	wil	ik	iedereen	uitnodigen	zelf	de	moeite	te	nemen	de	inhoud	van	
de	opleiding	te	bekijken	en	zich	terdege	te	informeren	over	hoe	een	
gezondheidsbegeleider	te	werk	gaat	en	op	welke	wijze	wij	iets	kunnen	
betekenen	op	het	vlak	van	gezondheid.			U	zal	verrast	zijn	over	de	
mogelijkheden	die	kunnen	aangereikt	worden.				
En	als	we	streven	naar	wereldvrede,	laat	ons	dan	beginnen	door	in	eigen	
boezem	te	kijken	en	niet	te	kiezen	voor	strijd,	haat	en	geweld,	maar	voor	
begrip,	samenhorigheid,	positieve	communicatie	en	respect	voor	onze	
naaste	medemensen.			Als	we	met	z’n	allen	iets	positief	betekenen	voor	
onze	eigen	buur,	vriend,	familielid	of	kennis,	hen	steunen,	respecteren	en	
waarderen,	dan	bereikt	de	liefde	heel	de	wereld	in	een	mum	van	tijd	!			En	
“just	for	the	record”	:		Ook	die	visie	is	terug	te	vinden	onder	alle	
studenten,	leerkrachten	en	oprichters	van	de	Levensschool.	
		
Met	genegen	groeten,	
		
Maria,	
Met	plezier	afgestudeerd	aan	de	Levensschool.	
	
	
	
	



Beste,	
		
Ik	ben	diep	teleurgesteld	in	uw	krant	en	wil	u	mijn	ongenoegen	overbrengen	i.v.m.	bovenvermeld	
artikel	in	de	Morgen	van	dit	weekend	(6/02/2016).	
		
Uw	krant	stelt	niet	alleen	mij,	maar	een	grote	groep	mensen	die	ik	ken	teleur,	die	dagelijks	het	
tegenovergestelde	ondervinden	van	uw	tendentieuse	kreet	en	stemmingmakerij.	
		
Dit	artikel,	wat	volgens	uw	kritisch	journalistiek	oordeel,	waardevol	genoeg	is	om	op	de	eerste	3	
pagina's	van	uw	krant	uitgebreid	besproken	te	worden	berust	op	laster	en	oneerlijkheid.	
		
1.	Er	is	geen	betere	investering	van	ons	ministerie	van	Economie	denkbaar	dan	investeren	in	een	
weekend-opleiding	waarop	veel	jonge,	nieuwsgierige	Vlamingen	leren	over	essentiële	zaken	van	het	
leven	zoals	het	voorkomen	van	gezondheidsproblemen	d.m.v.	voedingsleer,	levensstijl	en	hygiëne	
van	hun	gevoel.	Ik	zou	graag	de	cijfers	bij	elkaar	sprokkelen	van	de	verbeterde	gezondheid,	welzijn	en	
geluk	van	alle	mensen	die	deze	cursussen	bezoeken.	
		
2.	In	deze	moeilijke	tijd	kunnen	de	paters	van	de	Abdij	van	Tongerlo	hun	boodschap	van	Liefde,	
respect	voor	het	leven,	lichaam	en	geest	niet	beter	verspreiden	dan	via	het	huisvesten	van	deze	
opleiding	die	volledig	in	harmonie	is	met	hun	intenties.	Het	is	onrechtvaardig	hen	hierbij	in	een	slecht	
daglicht	te	zetten	door	de	overdreven	grote	foto	van	de	abdij	bij	uw	artikel.	
		
3.De	Nieuwe	Germaanse	Geneeskunde	die	hier	wordt	geviseerd	is	een	vak	wat	op	de	4	jarige	
opleiding	welgeteld	4	dagen	aan	bod	komt.	Zij	wordt	volledig	gekaderd	in	het	principes	en	de	
overtuiging	van	de	Levensschool	dat	alle	kennis	die	wordt	overgedragen	dient	ter	preventie	van	
ziekte	en	niet	ter	genezing	van	ziekte.	
Staat	in	onze	Belgische	grondwet	dat	er	verbod	is	op	informatie?	
Het	grootste	percentage	van	de	studenten	van	de	Levensschool	zijn	hoger	opgeleiden	en	
universitairen	die	bekwaam	zijn	om	hun	eigen	informatie	te	verwerven	en	oordeel	te	vormen.	
Uw	krant	zou	goed	werk	doen	door	bij	te	dragen	aan	het		informeren	van	haar	publiek	i.v.m.	
preventie	en	gezondheid.	De	keuze	wat	en	hoe	laat	zij	ook	over	aan	haar	publiek,	hoop	ik.	Of	zitten	
we	in	een	situatie	waarbij	de	krant	dicteert	wat	haar	welgevormde	lezers	horen	te	denken	en	goed	te	
keuren?	
		
4.	Vandaag	verschijnt	er	alsmaar	meer	degelijk	wetenschappelijk	onderzoek	naar	de	diepere	
verbanden	tussen	sterke	emotionele	en	geestelijke	ervaringen	en	de	impact	ervan	op	onze	genen	
(Epigenetica).		Kijkt	u	hiervoor	bvb.	naar	deze	link	

https://www.theguardian.com/science/2015/aug/21/study-of-
holocaust-survivors-finds-trauma-passed-on-to-childrens-genes	
De	term	kwakzalverij	is	een	voorbijgestreefd	begrip	die	doet	denken	aan	de	jammerlijke	praktijken	
van	heksenjacht.	
		
5.	Indien	uw	journalist	Joël	De	Ceulaer	een	integere	journalist	was	zou	hij	onderzoek	doen	naar	het	
effect	van	chemotherapie	versus	deze	alternatieve	therapie.	Ik	lees	over	de	eerste	dat	de	effectiviteit	
van	chemotherapie	alsmaar	meer	in	vraag	wordt	gesteld.	De	teller	van	de	doden	veroorzaakt	door	de	
gebruikelijke	overdosissen	met	deze	zwaar	toxische	therapie	staat	veel	hoger	dan	deze	van	alle	
zachtaardige	natuurlijke	therapieën	bij	elkaar.	U	vergeet	hierbij	vaak	dat	elke	patiënt	die	zich	tot	
deze	zachtaardige	therapie	keert	dit	uit	eigen	vrije	wil	doet	en	goed	ingelicht	is	teneinde	geen	
mensonwaardig	lijden	te	moeten	ondergaan.	Opnieuw	is	het	aan	de	patiënt	zelf	om	hierbij	zijn	eigen	
vrije	keuze	te	maken	aan	de	hand	van	uitgebreide	informatie.	
		



6.	Uw	journalist	in	casu,	vertikt	het	om	op	uitnodiging	van	de	organisator	van	de	Levensschool	ter	
plaatse	kennis	te	komen	nemen	van	de	complete	omkadering	en	kennisoverdracht	van	de	besproken	
therapie.	Hij	schrijft	liever	brieven	onder	valse	naam	en	verdraait	in	zijn	artikel	ter	kwader	trouw	de	
woorden	van	de	leerkracht	die	eerlijkheidshalve	wijst	op	de	moeizame	en	eenzame	weg	die	je	gaat	
als	je	als	patiënt	niet	verkiest	de	geijkte,	twijfelachtige	behandeling	te	nemen.	
		
7.	Hoe	eerlijk	en	betrouwbaar	is	de	informatie	in	uw	krant?	U	oordeelt	dat	een	kleine	privéschool	als	
de	Levensschool	met	als	ideaal	de	kwaliteit	van	leven	van	de	Vlaming	te	verbeteren	op	uw	eerste	
pagina's	door	het	slijk	moet	gesleurd	worden?	Dit	tegenover	een	gezondheidsbeleid	dat	'algemeen'	
aanvaard	wordt	en	blijkt	op	leugens	en	bedrog	te	berusten	en	patiënten	aan	zich	bindt	met	
geneesmiddelen	die	bedrog	zijn?	
		
Ten	slotte	zou	ik	willen	voorstellen	de	moedige	oprichter	van	de	Levensschool	eens	te	interviewen	
onder	de	moedige	rubriek	'Dwarsliggers'	van	journalist	Stef	Selfslagh.	
Deze	man	getuigt	van	een	authentieke,	onbevooroordeelde	en	onderzoekende	geest	de	naam	
journalist	waardig.	
Moest	dit	gebeuren	zou	het	mij	en	mijn	kennissen	en	vrienden	misschien	terug	overtuigen	uw	krant	
te	kopen.	
	
Een	verontwaardigde	lezer.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Geachte	heer	de	Ceulaer,	
		
Ik	las	uw	artikel,	ik	ken	uw	pen,	en	waardeer	ze,	maar	hier	vind	ik	u	onterecht	en	met	gebrek	aan	kennis	kort	
door	(uit)de	bocht	gaan.	
Indien	u	de	term	kwakzalverij	wil	gebruiken	moet	u	eerst	de	hele	opleiding	analyseren	en	volgen,	dit	is	zo	kort	
door	de	bocht	en	een	mes	in	de	rug	voor	alle	consulentes	die	4	jaar	geblokt	hebben	om	als	gedegen	en	
gedreven	therapeuten	ten	dienste	van	de	client	te	staan.	Ikzelf	heb	een	opleiding	aan	de	levensschool	gevolgd,	
de	bewuste	korte	toelichting	van	DR	Hamers	is	een	toelichting	zoals	alle	zienswijzen	de	revue	passeren	zodat	je	
een	kijk	krijgt	op	alles	wat	er	in	de	complementaire	sector	bestaat.(psychologie,	orthomoloculair,	
homeopathie,	bachbloesem	etc	..	),maar	het	is	ook	niet	meer	dan	dat.	Enkel	een	dommerik	schermt	zich	af	van	
alles	buiten	zijn/haar	niche	toch?		Ikzelf	volg	deze	zienswijze		niet,	en	dit	samen	met	voor	zover	ik	weet	de	rest	
van	mijn	collega's	die	ik	ken	toch.	De	gedegen	vakken,	1	jaar	anatomie,	1	jaar	patholie,	1	jaar	voetreflexologie	
(vergelijkbaar	kine-boeken-	mijn	broer	deed	ziekenhuisbeleid)	en	uitgebreide	pakketten	toegepaste	
voedingsleer,	voedingsnutrientenleer,	kruidenleer	,	suiker	en	zoetstoffen	analyse,	in	synergie	met	de	werking	
van	het	lichaam	(is	zeer	technisch	en	alles	in	latijnse	setting	zodat	een	samenwerking	met	regulier	makkelijk	
verloopt)	etc	...zijn	de	vakken	die	ik	nodig	heb	en	toepas	in	mijn	praktijk.	Ik	opteer	immers	voor	een	nauwe	
samenwerking	met	de	reguliere	geneeskunde,	anders	zou	ik	deze	4jaar	durende	kwaliteitsvolle	opleiding	niet	
gevolgd	hebben.	Vooral	omdat	ik	een	gat	zie	in	de	preventieve	aanpak	in	zovele	pathologien	en	er	naar	o.a.	
voeding	etc	...	toe	geen	gedegen	opleiding	aan	de	artsen	gegeven	wordt,	normaal,	zij	dienen	acuut	te	
interveneren.	Dat	de	overheid	een	toelatingsexamen	voor	gezondheidsconsulentes	oplegt,	zo	streng	mogelijk	
met	voorwaarden	waaran	voldaan	moet	worden,	en	men	zal	zien	dat	de	levensschool	bij	de	meest	technische	
en	theoretische	consulentes	zitten.	Preventief	valt	hier	zoveel	te	doen,	naar	diabets,	cholesterol	etc	...	in	
samenwerking	met	de	reguliere	geneeskunde,	de	ziekenfondsen	....	maar	zoals	overal	moet	het	kaf	van	het	
koren	gescheiden	worden.	Dit	wil	ook	zeggen	dat	er	ook	goede,	heel	goede	en	minder	goede	artsen	bestaan	
die	ook	uit	de	orde	van	geneesheren	gezet	kunnen	worden,	elk	met	hun	eigen	visie,	dus	uitzonderingen	heb	je	
altijd.	Ik	wil	hier	een	lans	breken	voor	de	gezondheidsconsulentes	die	een	gedegen	opleiding	genoten,	zoals	dat	
zeker		in	de	Levensschool	het	geval	is,	en	laat	ons	het	kind	niet	met	het	badwater	weggooiien	
		
Met	vriendelijke	groet,	
		
Noëlla		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Leen,	Belgium,	Gent	Feb	10,	2016	
Als	doctor	in	de	wetenschappen	sta	ik	voor	een	open	visie	op	alles	
wat	met	het	leven	en	de	ons	omringende	wereld	te	maken	heeft.	
De	wetenschap	is	niet	af	(is	dat	nooit	geweest	en	zal	dat	nooit	
zijn),	de	werkelijkheid	is	nooit	eenduidig	(is	dat	nooit	en	zal	dat	
nooit	zijn,	gezien	de	werkelijkheid	altijd	door	subjectieve	ogen	
waargenomen	wordt),	dus	laat	ieder	daarin	in	eer	en	geweten	zijn	
eigen	weg	zoeken	en	volgen.	Afschrijven	van	andere	levensvisies	
laten	we	liever	over	aan	extremistische	groeperingen;	dat	is	een	
democratische	staat	onwaardig.	
	
Yann	,	Belgium,	Antwerpen	Feb	10,	2016	
De	Levensschool	is	een	oprechte	onderneming	die	reeds	vele	
kwalitatieve	en	professionele	gezondheidsconsulenten	heeft	
afgeleverd	en	het	leven	van	velen	positief	heeft	beïnvloedt.		
In	deze	sector	heeft	De	Levensschool	een	gerespecteerde	
reputatie	van	uitstekende	opleidingen	aan	te	bieden.		
Deze	school	is	al	onze	steun	waard	en	verdient	het	beschermd	te	
worden	tegen	bevooroordeelde	en	amateuristische	jounalistiek.	
	
Jessica,	Sweden,	Boden	Feb	09,	2016		
Ik	heb	de	vier	jaar	gezondheidsconsulent	in	2010	afgerond	en	ik	
kan	bevestigen	dat	tijdens	de	lessen	geregeld	de	nadruk	werd	
gelegd	op	het	integrale	karakter	van	gezondheidszorg,	waarin	de	
gezondheidsbegeleider	een	plaats	heeft	naast	een	arts	(en	zeker	
niet	in	de	plaats	van).	Tijdens	het	vak	'de	praktijk	van	de	
gezondheidsbegeleider'	werd	het	wettelijke	kader	van	de	
gezondheidssector	gedetailleerd	besproken	en	onderstreept	dat	
het	niet	de	taak	is	van	een	gezondheidsbegeleider	'de	ziekte	van	
patiënten	te	genezen'	maar	wel:	'de	gezondheid	van	cliënten	te	
ondersteunen'.	Verder	is	het	lessenpakket	zeer	uitgebreid	en	
wordt	ook	omstreden	terrein	verkend,	zodat	de	studenten	kunnen	
kennismaken	met	zoveel	mogelijk	facetten	van	de	
gezondheidszorg.	Blijkbaar	wordt	de	Levensschool	hiervoor	nu	
onder	vuur	genomen	en	is	het	tegenwoordig	taboe	in	Vlaanderen	



om	zaken	als	homeopathie	en	de	ideeën	van	Hamer	nog	maar	te	
bespreken.	Terwijl	ik	het	net	belangrijk	vind	dat	een	integrale	
gezondheidsbegeleider	met	een	open	en	nuchtere	geest	zoveel	
mogelijk	kennis	en	informatie	opdoet,	vooraleer	hij	of	zij	een	
eigen	mening	vormt.			

	
Anonymous	Feb	10,	2016	
Mijn	steun	hebben	jullie.		
De	verschenen	artikels	zijn	geschreven	zonder	enige	kennis	en	
research.	En	dat	voor	een	journalist.	Ik	noem	dat	gewoon	slechte	
propaganda.		
Het	gaat	hier	niet	om	de	reguliere	geneeskunde	af	te	breken,	maar	
om	gezond	en	met	verstand	te	leven.	Kleine	aanpassingen	in	je	
leven	kunnen	er	voor	zorgen	dat	je	veel	gezonder	gaat	leven.	En	ja	
in	de	levenschool	leren	ze	je	dat	als	je	leven	er	van	af	hangt	en	de	
reguliere	geneeskunde	je	kwaal	kan	weghalen	en	je	zo	genezen,	
dat	je	dat	ook	moet	doen.	Niemand	die	daar	zegt	dat	je	dat	
absoluut	niet	mag.	Samen	natuurlijke	en	reguliere	geneeskunde	
kunnen	perfect	hand	in	hand!	
 
 
Alec	,	Belgium,	Antwerpen,	Feb	10,	2016	
Ben	al	vier	jaar	leerling	van	die	school	en	kan	bevestigen	dat	daar	
zeer	objectieve	en	degelijke	informatie	wordt	verstrekt.	Ook	ik	
heb	de	bewuste	lessen	gevolgd	en	heb	onze	'onderzoeker'	langs	
geen	kanten	gezien.	
	
 
 
Rob,	Belgium,	Schoten	Feb	10,	2016									
De	Levensschool	neemt	een	belangrijke	plaats	in	wat	betreft	de	
integratie	van	klassieke	en	alternatieve	geneeskunde,	en	helpt	
door	een	onderbouwde	opleiding	van	gezondheidswerkers	het	
tegengaan	van	échte	kwakzalverij.	Ongefundeerde	leugens	horen	
niet	in	de	krant	te	staan.			
 
 



Sieglinde	O,	Belgium,	Kontich,	Feb	10,	2016	
Ik	wil	vrijheid	van	informatie	en	behandeling	van	ziektes. 
 
 
 
 
Geachte dames van de hoofdredactie, 
Ik lees in een artikel van De Morgen van 4 november 2014 het volgende :  
Paul Daenen, directeur-uitgever bij De Persgroep: "Lisbeth en An verpersoonlijken de 
waarden waarop De Morgen inzet: tegen de stroom in, niet om te schoppen maar wel 
om te luisteren en te verbinden. Die waarden vertalen ze dagelijks in hun inhoudelijke 
keuzes alsook in de manier waarop ze leiding geven aan de redactie." 
 
Ik kan mij absoluut niet van de indruk ontdoen dat het artikel uit de weekendkrant 
omtrent de Levensschool van Joël De Ceulaer niets meer is dan schoppen naar een 
groep die een belangrijke aanvullende en ondersteunende rol voor de reguliere 
geneeskunde invult. Als De Ceulaer als een objectief journalist serieus genomen wil 
worden, zou hij gaan kijken zijn naar de verschillende modellen die reeds zijn 
opgezet en de positieve resultaten die reeds geboekt zijn, in Belgie maar vooral ook 
in onze naburige landen. Als De Morgen pretendeert om tegen de stroom in te 
luisteren en te verbinden, hebben jullie hier een enorme kans laten liggen. 
 
Joël De Ceulaer voert in het artikel, net als enkele jaren geleden een ware 
lastercampagne tegen De Levensschool. Ik begrijp niet wat deze man bezielt, want in 
dit artikel van méér dan twee pagina’s zijn amper enkele woorden te vinden die op 
waarheid berusten. Hij stelt De Levensschool voor als een school voor kwakzalvers, 
die levensgevaarlijk is en die tegen het gebruik van de reguliere geneeskunde zou 
zijn. Niets is minder waar, want De Levensschool staat voor een integrale 
gezondheidszorg, waarbinnen regulier geschoolde artsen en 
gezondheidsconsulenten samenwerken ten voordele van de cliënt. De arts stelt de 
diagnose en behandelt de ziekte, terwijl de gezondheidsconsulent de vitaliteit en 
immuniteit van de cliënt versterkt met natuurlijke middelen. 
Binnen de integrale gezondheidszorg zitten artsen en gezondheidsconsulenten niet 
in elkaars vaarwater. De beide benaderingsmethoden gaan perfect samen en vullen 
elkaar uitstekend aan. De Levensschool vzw bestaat nu al méér dan 10 jaar en er 
zijn ondertussen al heel wat afgestudeerden die een zelfstandige praktijk uitgebouwd 
hebben en waarbij er al mooie samenwerkingsverbanden ontstaan zijn tussen 
gezondheidsconsulenten en regulier werkende artsen. We zijn ervan overtuigd dat de 
natuurlijke gezondheidszorg (gezondheidsconsulenten) en de reguliere geneeskunde 
(artsen 
en paramedici) steeds meer naar elkaar zullen toegroeien. De integrale 
gezondheidszorg is de gezondheidszorg van de toekomst en ook De Levensschool is 
tot stand gekomen door een zeer goede samenwerking tussen reguliere artsen & 
paramedici en hulpverleners uit de natuurlijke gezondheidszorg. 
De Levensschool vzw is een academie voor integrale gezondheidszorg. Dit wil 
zeggen dat zij streven naar een gezondheidszorg waarbinnen regulier werkende 
artsen en hulpverleners constructief samenwerken met gezondheidsconsulenten uit 
de natuurlijke gezondheidszorg. 



De Levensschool is niet tegen de reguliere geneeskunde en zal nooit reguliere 
behandelingen afraden. 
Tijdens het vak ‘wetgeving en deontologie’ leren de studenten dat het afraden van 
behandelingen die door een arts voorgeschreven zijn, strafbaar is. 
De vakken in de opleidingen zijn vooral (98%) gericht op: 
o Gezonde voeding en gezonde levenswijze 
o Bewust in het leven staan 
o Ontspanningsmethoden 
o Natuurlijke hulpmiddelen zoals kruiden, Bachbloesems, massages, enz… 
o Basis medische kennis (anatomie en pathologie) 
o Algemene kennis zoals wetgeving en deontologie, communicatieleer, enz… 
In het artikel in De Morgen van méér dan twee krantenpagina’s, heeft Joël De 
Ceulaer het enkel en alleen over het vak PNS of psycho-neuro-somatiek. In dit vak 
(waar amper 2% van de lesuren naartoe gaan) wordt er ingegaan op de relatie 
tussen emotionele conflicten en de invloed hiervan op de gezondheid. Tijdens dit vak 
komt onder andere de controversiële theorie van de Duitse arts Geerd Hamer aan 
bod, die een sterke relatie legt tussen kanker en emotionele conflicten. De 
Levensschool staat achter de stelling dat door emotionele conflicten iemands vitaliteit 
kan verminderen, en dat daardoor de vatbaarheid voor ziekten kan verhogen, maar 
De Levensschool is niet akkoord met de 
radicale uitspraken van Dr. Geerd Hamer dat we onze cliënten moeten aanraden om 
zich niet te laten behandelen door de reguliere geneeskunde met operatie, bestraling 
of chemotherapie. 
Hoewel De Levensschool voorstander is van een vrije keuze voor de patiënt inzake 
de te volgen behandeling, zullen wij nooit reguliere behandelingen afraden. De 
patiënt moet kunnen kiezen voor een behandeling die het best bij hem of haar past. 
Het oplossen van conflicten is belangrijk, maar werken aan conflicten 
kan perfect samengaan met eender welke reguliere- of complementaire therapie. 
De Ceulaer suggereert dat hij onderzoek verricht heeft naar De Levensschool en hun 
standpunten ten opzichte van kanker, maar dat klopt niet. Hij heeft geen enkele les in 
deze school gevolgd, en hij heeft ook geen enkele getuigenis van iemand die in deze 
school de lessen gevolgd heeft, integendeel. Toen hij de directie 
afgelopen donderdag opbelde om hen te vertellen dat hij een artikel ging publiceren 
over De Levensschool en hun standpunten ten opzichte van kanker, heeft men hem 
uitgenodigd om diezelfde 
avond naar De Levensschool te komen, want toevallig was er die dag een 
avondvullend programma over kanker door één van de hoofddocenten Dr. Geert 
Verhelst. De Ceulaer is echter niet komen opdagen. Wellicht had hij zijn 
vooringenomen artikel al klaar. Dit toont aan dat er van grondig onderzoek geen 
sprake is en dat zijn enige doel het verspreiden van laster is. 
Joël De Ceulaer citeert in zijn artikel radicale uitspraken van Dr. Geerd Hamer en een 
volgeling van hem (Björn Eybl), en suggereert vervolgens dat deze uitspraken het 
standpunt zijn van De Levensschool of een docente van De Levensschool. Dit zou 
betekenen dat iedereen die het fenomeen racisme bestudeert, daarmee zelf ook een 
racist is. Dit hele artikel is dus niet anders te noemen dan laster. Het is triest om vast 
te stellen hoe gemakkelijk een journalist in staat is om ongeremd laster te 
verspreiden en schade te berokkenen aan een organisatie waar vele mensen zich al 
méér dan 10 jaar met hart en ziel voor inzetten. 



 
Verder kan ik enkel maar vaststellen dat De Morgen voorlopig niets geleerd heeft uit 
eerder gepubliceerde artikels die ronduit lasterlijk te noemen waren (ik verwijs hier 
graag naar de artikels rond tri-athleet Rutger Beke) en waarop De Morgen achteraf 
dan wel een "excuus artikel" publiceerde, maar wat heeft dit nog voor zin als je eerst 
weken, maanden aan een stuk kortzichtig en eenzijdig omgaat met informatie en de 
massa hiervan voorziet. 
 
Ik zie dit momentum als een opportuniteit voor De Morgen om alsnog te evolueren 
naar een kwaliteitskrant die tegen de stroom in, niet om te schoppen luistert en 
verbindt. 
--  
Vriendelijke groeten, 
 
Sophie	
	
Ann	G,	Belgium,	Herselt	Feb	11,	2016									
ik	heb	deze	petitie	getekend,	omdat	ik	zelf	2	jaar	op	de	
Levensschool	zeer	interessante	lessen	gevolgd	heb	die	je	
uitnodigen	om	kritisch	te	leren	nadenken	over	gezondheid	en	
gezondheidszorg,	maar	nog	meer	over	je	eigen	aandeel	daarin	en	
je	daarbij	een	waaier	aan	mogelijkheden	aanreiken.	
	
Jaap	M,	Belgium	Feb	11,	2016	
Als	een	krant	een	Lastercampagne	aan	het	opzetten	is	dan	ruikt	
dat	verdacht.	Let	wel:	dat	ruikt	naar	een	verdachte	instelling	van	
de	betreffende	krant.	Integere	wetenschappers	en	onderzoekers	
lasteren	niet	en	volgens	mij	hoort	hetzelfde	te	gelden	voor	
kranten.	Die	bestuderen	en	proberen	met	conclusies	te	komen	
gebaseerd	op	feiten.	En...	zij	laten	ruimte	voor	twijfel.	Waarom	?	
Sokrates	heeft	dat	reeds	duidelijk	gemaakt	met	zijn	woorden	"het	
enige	dat	ik	weet	is	dat	ik	niet	weet".	Misschien	ten	overvloede	zal	
ik	dat	nader	verklaren.	Wij	mensen	handelen	gebaseerd	op	wat	
we	menen	te	weten.	Maar...	datgene	wat	wij	niet	weten	of	NOG	
niet	weten.....	weten	wij	niet.	Wij	weten	ook	niet	of	in	datgene	wat	
wij	niet	weten	kennis,	informatie	opgesloten	is	die	aan	kan	tonen	
dat	datgene	wat	wij	menen	te	weten	jammer-genoeg	onjuist	is.		
Wees	dus	wat	bescheidener	en	houdt	om	met	lasteren.	Als	je	zo	



lastert	verlies	je	je	geloofwaardigheid,	vind	ik.	De	informatie	die	ik	
momenteel	over	de	Levensschool	krijg	beleef	ik	als	uitermate	
HOOGSTAAND	!	
	
	
Marjan	D	United	Kingdom,	Maidstone	Feb	11,	2016		
Integrale	gezondheidszorg	is	een	correcte,	grondig	gefundeerde	
en	menselijke	aanpak	van	het	enorme	ziekteprobleem	dat	zich	in	
de	maatschappij	stelt.	Binnen	de	opleidingen	en	
beroepsverenigingen	ligt	een	sterke	nadruk	op	
kwaliteitsbewaking	en	levenslange	bijscholing	om	nieuwe	
ontwikkelingen	en	wetenschappelijke	studies	op	te	volgen.	Voor	
ons	gezin	vormt	de	integrale	gezondheidszorg	een	heel	belangrijk	
aandeel	van	onze	keuzes,	en	we	kijken	uit	naar	het	moment	dat	
deze	volledig	geintegreerd	zullen	worden	binnen	het	huidige,	
zogezegd	"conventionele"	aanbod.	
	
	
Marieke	R	Netherlands,	Gronsveld	Feb	11,	2016						
Zo	lang	ik	de	levensschool	en	de	mensen	die	zich	er	al	jaren	voor	
inzetten	ken,	weet	ik	dat	ze	weloverwogen	en	met	gezond	
verstand	en	respect	voor	iedereen	hun	werk	doen.		
	
	
Hilde	M	Belgium,	Lille	Feb	11,	2016		
Wat	deze	man	zegt,	zegt	meer	over	hem	dan	over	de	
Levensschool.	Iedereen	die	de	Levensschool	kent,	weet	dat.		
	
		
MARTINE	Belgium,	Brussels	Feb	11,	2016		
Dat	het	GEZOND	verstand	mag	overheersen	!!		
	
	
	

	


