
TRIGGERPOINT
RESET
METHODE
RETRAITE
2 9 - 3 0 - 3 1  O K T O B E R  2 0 2 0

V O O R
B E R O E P S P R O F E S S I O N A L S

TIENWEEKSE
TRM OPLEIDING 

1 

INCLUSIEF KICKSTART
PROGRAMMA, DRIEDAAGSE
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PRAKT I S CHE

IN FORMAT I E

DATA

Start online programma
17 september 2020

Start retraite
29-30-31 oktober 2020

Start implementatiemaand
2 november 2020

De 10 weken durende TRM opleiding

inclusief het Kickstart programma en

de implementatiemaand is een

verbeterde versie van de inmiddels

beproefde ‘mentor-class’ en kan

gezien worden als een

gecomprimeerde versie van het

Triggerpoint Reset Methode

jaarprogramma. 

Tijdens de retraite, leer je de meest

gebruikte en snelst toepasbare

technieken en tools om tot resultaat

te komen in zowel je eigen leven als

dat van je cliënt. 

Hierdoor kun je direct grote sprongen

maken in je behandelresultaat,

verdiencapaciteit, persoonlijke

ontwikkeling en werkplezier. 

Neuromusculair therapeut, Mind-
Body coach & Business strateeg voor
praktijkhouders.

De afgelopen 10+ jaar volgde Tim 450+

cursussen en heeft hij vele mensen

niet alleen van chronische

pijnklachten af mogen helpen, maar

ook aangezet tot aanhoudende groei. 

Tim is de ontwikkelaar en hoofdtrainer

van de Triggerpoint Reset Methode

(TRM) waar inmiddels meer dan 200

ambitieuze professionals training in

hebben gehad, 

Tijdens de retraite wordt er per twee

cursisten één co-trainer ter

beschikking gesteld. 

Een co-trainer is een ervaren TRM

behandelaar die reeds door ons is

opgeleid en meerdere

behandeltrajecten met succes heeft

afgerond. 

HOOFDTRAINER

TIM  VAN  ORSOUW

BEZETTING



PRAKT I S CHE

IN FORMAT I E

ONLINE  KICKSTART  

Het voorbereidende vernieuwde online

‘KICKSTART RESET’ programma begint

zes weken voorafgaand aan het

retraite. 

De inspirerende, helende en

bewustmakende opdrachten die je

tijdens dit online programma

ontvangt, zijn vergelijkbaar met de

ervaringen die patiënten van de

Triggerpoint Reset Methode ook

doorlopen. 

   PROGRAMMA  RETRAITE

Dag 1: 10:00-22.30u 

Smoothie break + lunch + diner +

overnachting 

Dag 2: 07.00-22.30u

Ontbijt + smoothie break + lunch +

diner + overnachting 

Dag 3: 07.00-18.00u

Incl. certificaat uitreiking 

Ontbijt + smoothie break + lunch +

inbegrepen borrel

IMPLEMENTATIEMAAND

Na afloop van de retraite volgt er een

vier weken durend begeleidend

programma met onder andere vier

keer een Q&A,

LOCATIE

Retraitecentrum Venwoude
Vuurse Steeg 1

3749 AN Lage Vuursche

Provincie Utrecht



T I JDENS  HET  RETRA I T E

L I G T  DE  FOCUS  OP :

BUSINESS HANDS ON 
TECHNIEKEN

LEEFSTIJL

MIND BODY 
COACHING



WAT  J E  SPEC I F I EK  GAAT

LEREN  EN  ERVAREN

T I JDENS  HET  RETRA I T E :

PRAKTIJK

10 technieken* waarmee je

triggerpoints direct kan

deactiveren (zonder naalden of

Instuurtechnieken voor

spieren/gewrichten, zoals bij de

schouder en nek. Dit is

Protocollen voor een effectieve

behandeling van: rugpijn, nek-

en schouderklachten. 

triggerpointmassage)

vooral geschikt nadat je de pijn

hebt uitgeschakeld.

*de principes zijn universeel

toepasbaar, dus ook op andere

regio's zoals een knie, voet, pols

etc.

LEEFSTIJL

Fysieke activiteiten; sport

Versneld leren / studeren

Gezond eten & drinken

meditatie. Incl. nieuwe inzichten

MINDBODY

Het Mindbody syndroom leren

herkennen waar bijna iedereen

triggerpoints en pijn van krijgt.

Ervaren om onderdrukte emoties

en pijn bij jezelf en je patiënten

simpel los te laten.

Verbinden met je hart (en ernaar

luisteren)

BUSINESS

Een blueprint voor jouw ideale

praktijk, volledig onder jouw

voorwaarden, passend

Een waardevol script voor

motiverende gespreksvoering,

wat je kan gebruiken om

Leren denken vanuit de rol van

ondernemer, in plaats van

alleen vanuit de rol van

bij jou als persoon, waarbij

kwaliteit en resultaat centraal

staat.

jouw waardevolle trajecten te

verkopen aan de juiste

patiënten / cliënten.

therapeut / zorgverlener.



BONUS  #2

COMMUN I T Y  &

BONUSSEN

COMMUNITY BONUS  #1

Audioboek ‘Expert Tips

voor nooit meer

concurrentie’ 

– Anne Quaars

Hiermee kun jij jezelf alvast

voorbereiden op het

‘business’ gedeelte van de

methode.

Na afloop van de training

krijg je toegang tot de

online TRM community,

waarin je met elkaar kunt

sparren en ontmoeten.

Je krijgt toegang tot o.a.

alle filmpjes van de

technieken. Zodat je deze

te allen tijde terug kunt

kijken en kunt herhalen.



Optie A) Betaling in één keer *

Investering ineens binnen 5 dagen.

Regulier prijs: €4995,-

Totaalbedrag: €4745,-

Optie B) Betaling in vijf termijnen 

Investering in 5 maandelijkse termijnen 

van €999,-

Regulier prijs: €5500,-

Totaalbedrag: €4995,-

Optie C) Aanbetaling 

Aanbetaling van €999,- (binnen 5 dagen) 

en 4100,- met factuurdatum: 06-01-2020

Regulier prijs: €5225,-

Totaalbedrag: €5099-

Optie A) Betaling in één keer
Investering ineens binnen 5 dagen

Prijs ex btw: € 4214,88 

Prijs incl btw: € 5100

Optie B) Betaling in vier termijnen
Investering in 4 maandelijkse termijnen van

€ 1136,36 (ex btw)

Prijs ex btw: € 4545,45

Prijs incl btw: € 5500

Deelnemers NL
De studiekosten die je hebt gemaakt, mag je

in de belastingaangifte aftrekken van je

inkomsten. Mits je deze kosten zelf hebt

betaald.

Deelnemers BE
De belasting wordt verlegd aan deelnemers in

België, mits zij een eigen onderneming

hebben. Dit houdt in dat je de prijs ex btw

betaald! Vergeet daarom niet je

ondernemersnummer door te geven.

I N SCHR I J VEN ?

Heb je nog vragen? 
Indien je nog ergens meer informatie over

wilt hebben, laat dit dan per mail even

weten. 

Er kan dan een korte bel

of Skype afspraak ingepland worden.

Mail: info@triggerpoint-therapie.nl

Je hebt altijd een
keuze tussen

angst en moed. 
Het antwoord zit

in je hart.

Reeds een gratis adviessessie gehad?
Laat dan sowieso per e-mail even weten of

je deelneemt aan het retraite en zo ja, van

welke optie je gebruik wilt maken: A Of B.

Factuurgegevens
Indien je besluit om mee te doen, stuur

dan de volgende factuurgegevens toe

naar info@triggerpoint-therapie.nl:

*Voornaam + Achternaam

*Adres

*Woonplaats / Land

*Optioneel: bedrijfsnaam

Ben je een deelnemer uit België?
Geef je ondernemersnummer door om in

aanmerking te komen voor btw vrijstelling.

Hierna krijg je een voorlopige inschrijving +

factuur per mail toegestuurd. Na betaling

ben je officieel ingeschreven voor de

opleiding. 



Contact Info

123 Anywhere St., Any City, ST 12345
+123-456-7890

hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com

Onze missie 
= 

Mensen wakker schudden en
blijvend (pijn)vrij maken



DE
TRAINERS



Contact Info

123 Anywhere St., Any City, ST 12345
+123-456-7890

hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com

Enkele ervaringen van
collega's



TRIGGERPOINT
RESET METHODE

Contact

info@triggerpoint-therapie.nl

035-2031370 (telefoniste)

www.triggerpoint-theapie.nl

Postadres

Triggerpoint Reset Methode ||

Triggerpoint Training & Coaching

2e Leijweg 1 

2114 BG te VOGELENZANG 

Juridisch

KvK:  17213826

IBAN: NL15 KNAB 0256 7200 29

NMTN Therapeutennummer: T1001

NIBIG Therapeutennummer: 283277

AGB-code therapeut: 90-040759

AGB-code praktijk: 90(0)19167

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van

toepassing. Deze zijn te vinden op:

https://triggerpoint-therapie.nl/algemene-voorwaarden/


