
De Levensschool: artsen en gezondheidsconsulenten samen sterk! 

In de artikelen van De Morgen d.d. 6 feb 2016 en 8 feb 2016 werd ten onrechte De Levensschool in 

een slecht daglicht gesteld door dhr. Joël De Ceulaer. We begrijpen niet wat deze man bezield heeft, 

want de manier waarop hij De Levensschool in beeld brengt, strookt in het geheel niet met de 

werkelijkheid. We willen hier dan ook graag deze onwaarheden rechtzetten en weergeven wat De 

Levensschool dan wél is. 

De Levensschool is een academie voor integrale gezondheidszorg, waarbinnen regulier geschoolde 

artsen en gezondheidsconsulenten constructief samenwerken ten voordele van de patiënt. De arts 

stelt de diagnose en behandelt de ziekte, terwijl de gezondheidsconsulent de vitaliteit en immuniteit 

van de cliënt versterkt met natuurlijke middelen. Binnen deze integrale gezondheidszorg zitten 

artsen en gezondheidsconsulenten niet in elkaars vaarwater; beide benaderingsmethoden gaan 

perfect samen en vullen elkaar uitstekend aan. De Levensschool is in 2005 dan ook tot stand 

gekomen door een zeer goede samenwerking tussen regulier werkende artsen en complementair 

werkende gezondheidsconsulenten. 

De opleiding tot gezondheidsconsulent die wij aan De Levensschool aanbieden, is een vierjarige 

opleiding voor mensen die een zelfstandige praktijk willen uitbouwen als hulpverlener binnen de 

natuurlijke gezondheidszorg. Deze opleiding is als volgt opgebouwd: 

 

• Vakken over gezonde voeding en levenswijze:    ±20% van de lesuren 

• Vakken in verband met bewust in het leven staan:    ±16% van de lesuren 

• Vakken in verband met relaxatie (relaxatiemethoden en –massages):  ±15% van de lesuren 

• Externe stages:        ±14% van de uren 

• Vakken uit de reguliere geneeskunde (anatomie & pathologie):  ±13% van de lesuren 

• Toepassingsvakken zoals o.a. kruidenleer en bachbloesemremedies:  ±12% van de lesuren 

• Kennismaking met bestaande methoden zoals homeopathie, PNS, enz:  ±  6% van de lesuren 

• Algemene vakken zoals wetgeving, administratie bij opstarten praktijk: ±  4% van de lesuren 

Gezondheidsconsulenten die afstuderen aan De Levensschool kunnen lid worden van de 

beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders VGB, die opgericht werd in 1993 en erkend werd als 

beroepsvereniging door de Raad van State in 2004. De Levensschool bestaat nu al méér dan 10 jaar 

en er zijn ondertussen al heel wat afgestudeerden die een zelfstandige praktijk uitgebouwd hebben. 

Ook hier zijn er mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gezondheidsconsulenten en 

regulier werkende artsen. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan tussen De Levensschool 

en hogescholen, en tussen De Levensschool en mutualiteiten. 

Dhr. De Ceulaer beweert dat De Levensschool tegen de reguliere geneeskunde zou zijn en dat er aan 

De Levensschool zou afgeraden worden om reguliere behandelingen te volgen. Dit is pertinent 

onjuist. Hoewel De Levensschool voorstander is van een vrije keuze voor iedereen inzake de te 

volgen behandeling, zullen wij nooit reguliere behandelingen afraden. De beste strategie wordt in 

overleg met de arts bepaald. In het vak wetgeving leren de studenten dat het afraden van 

behandelingen die door een arts voorgeschreven werden strafbaar is. 

Dhr. De Ceulaer viseert een vak uit het vierde jaar van onze opleiding: PNS of Psycho-Neuro-

Somatiek, want al zijn schrijfsels gaan enkel en alleen over dit vak. Dit vak is slechts een detail in onze 



opleiding (het omvat slechts 2% van de lesuren), maar toch willen we zijn onjuiste voorstelling van dit 

vak rechtzetten. In het vak PNS wordt er ingegaan op de relatie tussen emotionele conflicten en de 

gezondheid van de mens. 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. Hamer dat men zich beter niet kan laten behandelen 

door de reguliere geneeskunde met operatie, bestraling of chemotherapie.  

Dhr. De Ceulaer citeert radicale uitspraken van Dr. Hamer en een volgeling van hem (Björn Eybl), en 

beweert vervolgens dat deze uitspraken het standpunt zijn van De Levensschool. Dit zou betekenen 

dat iedereen die het fenomeen racisme bestudeert, daarmee zelf ook een racist is.  

Kanker is een groot probleem in onze westerse samenleving, want één op de vier mensen sterft 

eraan. Hierbij spelen vele factoren een rol die niét door Dr. Hamer behandeld worden zoals genetica, 

milieuvervuiling, voeding, levenswijze, enz… Al deze factoren komen aan bod tijdens andere vakken 

in de opleiding. Wij zijn dus geen volgelingen van Dr. Hamer, hoewel we erkennen dat emotionele 

conflicten een rol kunnen spelen bij kanker. Het oplossen van conflicten is belangrijk, maar werken 

aan conflicten kan perfect samengaan met eender welke reguliere of complementaire therapie. De 

docente die dit vak PNS geeft is trouwens een verpleegkundige met méér dan 10 jaar ervaring op de 

dienst oncologie.  

Dhr. De Ceulaer beweert dat hij onderzoek verricht heeft naar De Levensschool, nochtans zijn zijn 

beweringen volledig naast de kwestie. Toen hij me afgelopen donderdag opbelde om me te vertellen 

dat hij een artikel ging publiceren over De Levensschool en onze standpunten ten opzichte van 

kanker, heb ik hem later op de dag uitgenodigd om naar De Levensschool te komen, want we hadden  

die avond een programma over kanker door één van onze hoofddocenten, Dr. Verhelst, die al vanaf 

2005 les geeft aan De Levensschool. Dhr. De Ceulaer is echter niet komen opdagen. Wellicht had hij 

zijn vooringenomen artikel al klaar.  

Dhr. De Ceulaer laat uitschijnen dat hij het moeilijk heeft met het feit dat De Levensschool erkend is 

als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid en dat we hierdoor subsidies ontvangen. Ik wil 

hier toch duidelijk stellen dat wij geen rechtstreekse subsidies ontvangen, en dat we duizenden 

euro’s betalen om doorlichtingen te laten uitvoeren zodat onze studenten met opleidingscheques en  

kmo-portefeuille kunnen betalen. 

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.  

Ik zou nog willen ingaan op andere onjuiste beweringen van dhr. De Ceulaer en nodig hem graag uit 

om een bezoek te brengen aan onze instelling. 

Rob Vaes 

Directeur van De Levensschool 


