
Opleiding tot HeartMath Therapeut op Curaçao 
 
Maak van uw opleiding tot HeartMath Therapeut een unieke ervaring door deelname op het 
prachtige eiland Curaçao! 
De naam Curaçao heeft twee betekenissen: ‘Hart’ en ‘Genezing. Een ideale plek dus om de 
opleiding tot HeartMath Therapeut te volgen. Deze opleiding is speciaal ontworpen voor 
zorgprofessionals zoals artsen, psychologen, (fysio)therapeuten en verpleegkundigen. In 
deze 5-daagse opleiding wordt u opgeleid tot HeartMath® Therapeut en leert u de relevante 
theoretische achtergrond over HRV (Hart Ritme Variabiliteit), biofeedback op het hartritme 
en de specifieke toepassingsmogelijkheden van de HeartMath technologie en interventies. 
Ook wordt u opgeleid in het gebruik van het Werken aan Veerkracht protocol.  
 
Deze speciale editie van de opleiding tot HeartMath Therapeut vindt plaats van 6 t/m 10 
maart 2017. Kijk hier voor uitgebreide informatie over de opleiding tot HeartMath 
Therapeut. 
 
De opleiding vindt plaats van 10-17.30 uur. U dient zelf uw accommodatie te boeken en af te 
rekenen. Wij raden onderstaande accommodatie aan waar ook de opleiding wordt gegeven.  
 
Aanbevolen accommodatie 
Tijdens de duur van de opleiding kunt u verblijven in één van de Seaview Studios gelegen op 
Coral Estate. De studio’s liggen op slechts enkele minuten loopafstand van Coral Estate 
Centre, waar de opleiding plaatsvindt, maar waar ook alle andere plezierige faciliteiten 
binnen handbereik zijn. 
Op het Centre bevindt zich restaurant en strand Karakter, waar u kunt genieten van een 
gezonde en overheerlijke gerechten. Ontdek de onderwaterwereld bij de duikschool of kom 
tot rust bij Salon & Spa 8 | The Experience. Sluit de dag af met een cocktail aan het infinity 
zwembad. Volop mogelijkheden tot een ultieme ervaring.  
 

 
 
 
  

http://www.heartmathbenelux.com/workshop.php?workid=28&lang=nl&sec=2
http://www.heartmathbenelux.com/workshop.php?workid=6&sec=2&lang=nl
http://www.heartmathbenelux.com/workshop.php?workid=28&lang=nl&sec=2


De Seaview Studios hebben allen zicht over de azuurblauwe zee en bieden u: 

 Kitchenette* (inclusief Senseo koffie apparaat, magnetron, kleine koelkast en een 
elektrische pan) 

 Boxspring bed, gemeubileerd balkon of terras, zithoek en badkamer met 
regendouche 

 Flat screen TV (32”), iPod docking station en Apple TV 

 Kluis (voor laptop) 

 Airconditioning 
 

Inclusief: 

 Wi-Fi toegang 

 Linnen en handdoekenpakket  

 Om de 3-4 dagen schoonmaak  

 Toegang tot het zwembad 

 Welkomstdrankje 
 
 
 
 
 

 
 
Verblijf in Seaview Studio Deluxe  
Prijs per studio per nacht (1 of 2 personen) normaal US$ 200,- nu voor US$ 175,-. 
Deze prijs geldt ook voor eventuele extra te boeken nachten aansluitend aan de opleiding. 
Voor reserveringen of meer informatie: info@coralestatecentre.com en 
www.coralestatecentre.com .  
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