
Svastha Yoga Personal Well-Being 
Program & Teacher Training 

The Art & Science of Yoga Brochure 
 
 
Dank voor jouw interesse in het Svastha Yoga Personal Well-Being Programma & Teacher Training 
(‘de Svastha training 200u’). Dit is een speciaal programma dat de traditionele leer van yoga 
combineert met moderne wijsheid. Dit Svastha programma wordt in Nederland aangeboden door 
Network Yoga Therapy i.s.m. Amsterdam School for Integrative medicine and health (Simone is 
het aanspreekpunt, contact info zie laatste alinea). 
 
In deze training ga je je verdiepen in je eigen yoga beoefening en leer je praktische yoga tools en 
technieken om in je eigen leven te integreren op basis van heldere kennis. Maar ook leer je hoe je 
dit vervolgens kan toepassen als yogadocent voor groepen of 1 op 1, bijvoorbeeld in je eigen 
spreekkamer.	Deze training werd ontwikkeld door Anneke Sips samen met haar leraar dr. Ganesh 
Mohan. Anneke ontdekte yoga in 1998 en is sinds 2006 yoga docente. Sinds het begin integreert 
zij yoga in de zorg, en heeft hierin veel ontwikkelingen doorgemaakt en gepionierd in Nederland 
en daarbuiten. Ze is founder van Network Yoga Therapy en spreekt in binnen- en buitenland over 
yoga therapie, met name geïntegreerd in de psychiatrie tijdens trainingen en conferenties.  
 

 
Van links naar rechts: Ganesh Mohan, Anneke Sips 

 
Ze studeert en werkt samen met de gehele familie Mohan in Singapore en India van Svastha Yoga). 
AG Mohan (de vader van het gezin) ontmoette zijn leraar Krishnamacharya (een belangrijke 
persoon in de moderne yoga — meer over de geschiedenis tijdens de opleiding) in 1971 en begon 
dat jaar met de studie van yoga. Krishnamacharya vond dat yoga relevant gemaakt moest worden 
voor elke student. Het zou moeten leiden tot een staat van Svastha. 
 
Svastha betekend ‘zijn als jezelf’ en ‘optimale balans’. In het Svastha principe wordt een individu 
naar welzijn en optimale balans begeleid. Het is een vorm van zelfzorg. We integreren de oude 
wijsheden van yoga met moderne wetenschap en geneeskunde om toegankelijke, inzichtelijke en 
duurzame vaardigheden aan te leren. 
 

True yoga education (vidya) is ‘lighting a lamp, not filling a bucket’ 



— A. G. Mohan — 

 
Van links naar rechts: AG Mohan, Indra Mohan, Anneke Sips, Ganesh Mohan 

 

Docenten 

 
Hoofddocent: Anneke Sips (SPV/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, C-IAYT) 
Vaste programma docenten: Irina Sheftel (PhD), Willemijn Noordhoff (MD), Julia Martinez.  
Gast docent o.a.: Gunter Niessen (MD) en Kyra de Vreeze. 
 

 
Van links naar rechts: Irina Sheftel, Anneke Sips, Willemijn Boordhoff 

 

Concept en strategie 

 
Deze Svastha 200u opleiding wordt hier lineair gepresenteerd, maar de realiteit van het integreren 
van yoga in het leven is vaak niet zo ‘keurig’, maar eerder in bochten, met met ups en downs. Je 
bent uitgenodigd om de studie te verbreden, zelf onderzoek te doen en kritisch te zijn. Er is niets 
willekeurig in dit programma. Elke mail of uitnodiging is er met een reden en bevat essentiële 
hulpmiddelen die je helpen om het meeste uit deze ervaring te halen. Sommige thema’s of 
momenten zijn wellicht interessanter of meer toepasbaar voor jou dan andere, maar wanneer je 



je inzet, focust en consistent in actie bent, zal het resultaten opleveren. We gaan voor vooruitgang 
en geen perfectie. Doe je best, blijf oefenen in verbinding met elkaar. 
 
Deze training staat in het teken van traditionele wijsheid, wetenschappelijke benadering en de 
praktische toepassing daarvan. Een van de belangrijkste uitgangspunten van Svastha is ‘Teach 
what is appropriate for each individual’ [Krishnamacharya]. Yoga wordt op maat toegepast op wie 
we voor ons hebben (groep of 1:1). En, begin met jezelf. Wat jij begrijpt en toepast kan je 
overbrengen op een ander. We begrijpen de hiërarchie en diepte in de concepten van yoga en 
creëren ‘kaarten’ in het het landschap van welzijn. Het innovatieve trainingsontwerp bied je een 
unieke manier om je yoga beoefening te verdiepen en te leren hoe je creatieve en veilige 
yogalessen kunt geven. 
 

Inhoud 

+	  techniek, training, praktijk (75u) 
+	  anatomie & fysiologie (30u) 
+	  yoga humanities (yoga philosophy, lifestyle, & ethics) (30u) 
+	  professional essentials (teaching methodology and practicum) (65u) 
 
 
Techniek, training, praktijk (75u) 
 
We bekijken het klassieke fundament van yoga tweeledig: functioneel en een meer devotioneel 
georiënteerd. Beide benaderingen zijn persoonlijk en de persoon die yoga beoefend is 
uitgangspunt. De functiegerichte benadering van yoga leidt vooral tot het bereiken van een meer 
fysiek doel terwijl de devotioneel georiënteerd benadering de meer subtiele lagen van het 
menszijn aanraakt.	 
 
We onderzoeken o.a. de relatie tussen asana, pranayama, meditatie en mantra volgens de 
Svastha benadering. We duiken in de filosofie en psychologie van yoga en we gaan een 
persoonlijke practice integreren in ons leven. 
	 
1. Kerncompetentie: asana 

1.1. Historische context 
1.2. Basishoudingen Svastha (incl sukhasana, savasana, bridge… zie Asana Lab) 
1.3. Vinyasa Krama (gebruik maken van asana, pranayama, meditatie en mantra) om op een 

veilige manier een bepaald effect te bereiken, inclusief alternatieven en aanpassingen. 
1.4. Pranayama en mantra bij asana 
1.5. Gedeelde anatomische principes en contra-indicaties 
1.6. Toegepaste wetenschappelijke onderbouwing asana 

 
 
2. Kerncompetentie: Pranayama en subtiele lagen van de mens 

2.1. Historische context 
2.2. Effect van pranayama op de anatomie en subtielere lagen 
2.3. De ademhaling als holistische tool in klassieke yoga 
2.4. Complete sequencing van pranayama op een veilige manier, inclusief alternatieven en 

aanpassingen. 
2.5. Natuurlijk ademen, Ujjayi, Nadi Shodhana (zie Breathing Lab) 
2.6. Toegepaste wetenschappelijke onderbouwing ademhaling 

 
 



3. Kerncompetentie: Meditatie 
3.1. Kennis van sleutelbegrippen zoals pratyahara, dharana, dhyana en samadhi 
3.2. Objecten en proces van meditatie 
3.3. Mantra’s, en mudra’s bij meditatie 
3.4. Toegepaste wetenschappelijke onderbouwing meditatie 
 
 

4. Kerncompetentie: Mantra 
4.1. Theorie bij mantra meditatie 
4.2. OM, Gayatri (zonnegroet) en andere mantra’s 
4.3. Toegepaste wetenschappelijke onderbouwing geluid en mantra 

	 
	 
 
Anatomie & fysiologie (30h) 
 
1. Kerncompetentie: Anatomie 

1.1. Skelet incl. grote botten, soorten gewrichten, belangrijke spieren betrokken bij asana, 
soorten spiercontractie etc 
 

2. Kerncompetentie: Fysiologie 
2.1. Zenuwstelsel incl. ‘fight, flight, freeze’ stressreactie, vagale theorie, mind-body connection 
2.2. Cardiovasculair systeem / bloedsomloop, endocriene, spijsverteringssystemen en hoe 

deze betrekking hebben op yoga 
2.3. Ademhalingssysteem, incl. spieren die de ademhaling beïnvloeden, onvrijwillige versus 

vrijwillige ademhaling, hoe lucht het lichaam binnenkomt en verlaat. 
2.4. De rol van voeding bij leren, ontwikkelen en het brein 

 
3. Kerncompetentie: Biomechanica 

3.1. Soorten gewrichtsbewegingen 
3.2. Stabilisatie 
3.3. Veilig functioneel bewegen 

 
4. Bewustzijn 
5. Stabiliteit 
6. Afstemming 
7. Stretchen 
8. Mobilisatie 
9. Dagelijkse toepassing 
10. Contra-indicaties, misalignments, aanpassingen 
	 
	 
 
Yoga humanities (yoga filosofie, levensstijl, & ethiek) (30h) 
 
1. Kerncompetentie: Geschiedenis 

1.1. Term ‘yoga’	 
1.2. Svastha Yoga attitude en methodiek 
1.3. Theorie bij traditionele rituele praktijken 
1.4. Data en sleutel termen als Veda’s, Vedanta, Hatha… 

 



2. Kerncompetentie: Filosofie (psychologische en filosofische benadering van yoga) 
2.1. Definitie van yoga en sleutelconcepten 
2.2. Devotie (bhakti) / Upasana (meditatie) met attributen (vorm) 
2.3. Yogic Mindfulness in de praktijk 
2.4. Het concept van de drie gunas als basis om de mind en gedrag te observeren 
2.5. Achtvoudig pad van yoga als pad naar zelf transformatie 
2.6. Vrtti Samskara cyclus in praktijk 
2.7. Smrti Sadhana en de yogic basis van mindfulness 
2.8. Lichaam en geest verbinding in klassieke yoga 
2.9. Classificatie en relevantie van de bandhas 
2.10. Fundament in Ayurveda 
2.11. Prana, nadis en andere in-het-lichaam ervaringen 
2.12. De yoga texten: Yoga Sutras, Yoga Yajnavalkya, Bhagavad Gita, Upanishads, Hatha Yoga 

Pradipika 
2.13. Reflectie op hoe de filosofie betrekking heeft op de praktijk 

 
3. Kerncompetentie; Ethiek 

3.1. Bewustzijn van de ethische voorschriften in de yoga sutras en andere texten 
3.2. Bewustzijn van de gedragscode en toepassingsgebied yoga docenten 
3.3. Kritisch kunnen denken 
3.4. Begrip van verantwoordelijkheid en eigen verantwoordelijkheid nemen in yoga 
3.5. Zelfreflectie over hoe yoga-ethiek verband houdt met beoefenen en onderwijzen van 

yoga 
 

 
Professionele essentials (onderwijsmethodiek en practicum) (65u) 
 
1. Kerncompetentie: Lesmethode 

1.1. Volgorde en tempo aanbrengen in de les 
1.2. Atmosfeer 
1.3. Cueing (verbaal, visueel, fysiek) 
1.4. Klasse beheer 

 
2. Kerncompetentie: Professionele ontwikkeling 

2.1. Yoga-gerelateerde professionele organisaties, waaronder Yoga Alliance, IAYT 
2.2. Referentieproces 
2.3. Toepassingsgebied en Gedragscode 
2.4. Een leven lang leren, verder studeren en bijscholing 
2.5. Algemene professionaliteit, inclusief punctualiteit, consistentie, netheid, zorgvuldigheid 
2.6. Marketing en promotie 
2.7. Aansprakelijkheidsverzekering, vrijstellingen, facturering 

 
3. Kerncompetentie: Practicum (praktijkonderwijs) 

3.1. Integratie mbv ‘The Bridge’ 
3.2. Blended Learning / Blended Teaching 
3.3. Groepswerk, buddy/ accountability 
3.4. Thuis practice yoga: Self-study, lezen, schrijven (dagelijks/ ongeveer 4-6 hours/ week) 
3.5. Kennis, vaardigheden, ervaring met de kerncompetenties 
3.6. Mentoring, incl. integratie, feedback 
3.7. Examen 

 
 



 

 
 
 

Vervolgpad Yoga Therapy 

Het 200u programma is een uitstekende basis voor het 500u yogatherapie programma. Dit 
vervolg programma heet: Terrapy | Integrative Yoga Therapy for Svastha. Hier zijn verdieping 
modules van elk 30u beschikbaar met een totaal van 300u. Samen met de 200u opleiding krijg je 
dan een 500u diploma. Meer info hier. Modules kunnen los en in elke volgorde gevolgd worden. 
Voor iedereen toegankelijk met elke 200u yoga vooropleiding. 
 
 

Praktische zaken 

 
Platform ‘Network Yoga Therapy’ 
Network Yoga Therapy is een uniek en verbindend platform voor yoga, gezondheid en 
wetenschap. Open minded, kritisch en met nieuwsgierigheid blijven we ons afvragen waarom we 
doen wat we doen. Door complexiteit naar eenvoud: less is more. Het gaat over de integratie van 
de leer van yoga in het werk en leven. 
	
The Bridge 
The Bridge is het online membership programma van Network Yoga Therapy waar onze 
studenten voor een sterk gereduceerd bedrag aan deelnemen (€5/ maand ipv €20/ maand) 
gedurende de duur van het programma. Het is een internationaal platform, dus de lessen zijn in 
het Engels. Vanuit hier volg je wekelijks online yoga sessies. Je wordt begeleid op je pad naar 
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of simpelweg focus of ontspanning. Als je nieuwsgierig 
bent, maar je weet nog niet goed of deze training is wat je wil, kun je The Bridge al uitproberen 
om kennis te maken met Anneke en haar (empowering) manier van lesgeven. 
 
The Online Community 
Network Yoga Therapy is gebouwd met de community in gedachten, dus het belangrijkste doel is 
het samenwerken aan persoonlijke integratie van yoga. Als onderdeel van The Bridge heb je 
toegang tot de exclusieve groep ‘Yoga voor zorgprofessionals’ (alle deelnemers van eerdere 
groepen) binnen de online community. We maken geen gebruik van Facebook, deze online 
community vervangt de zg Facebookgroep. Tijdens en na het 200u programma blijf je hier met 
de groep in contact. 



 
 
Veilig en ethisch verantwoord 
Veiligheid en ethiek zijn belangrijke thema’s tijdens dit programma. Wat we doen tijdens de 
training en daarbuiten in onze lessen is veilig in de brede zin van het woord en ethisch 
verantwoord. Er is voldoende ruimte om dilemma’s te bespreken. 
 
Actie en verantwoordelijkheid 
De focus van dit trainingsprogramma is ervaringsgericht. De manier om yoga te leren, is het te 
doen. Het is een kans voor zelfontwikkeling en persoonlijke transformatie. We doen onderzoek 
naar onze basis, naar de subtiele lagen van ons ‘zijn’. Vragen die we onszelf bijvoorbeeld stellen 
zijn: wie ben ik? Wat is mijn hoogste potentieel?	 
 
Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw ervaring. Je wordt uitgenodigd om een groepje te creëren 
en samen te werken. Deze opleiding gaat over integreren van yoga in leven en werk, maar niet 
over het eindeloos volgen van anderen in yoga en meditatie. Wij geloven dat wanneer we jou 
leren om het zelf te voelen, oefenen en ervaren, dat een veel groter geschenk is! Gedurende het 
programma zal je uitgenodigd worden om een dagelijkse yoga practice te creëren en volhouden. 
Hierbij zal je oefenen met alle facetten van yoga.  
 
Mentor sessies 
Een unieke bonus van deze training is het maatwerk. Om jou te ondersteunen tijdens jouw proces 
bieden we mentor sessies (20/30 min) aan. Deze zijn inbegrepen in de prijs. Het is uiteraard ook 
mogelijk om extra privé sessies (75 min) te boeken tegen betaling. 
 
Dashboard 
Er is een digitaal dashboard beschikbaar waar je de manual, het programma, eventuele recordings 
van de lesdagen, de slides etc vinden. 
 
Yoga Reminder 
Met regelmaat krijg je een Yoga Reminder in je mail. Deze korte berichten helpen je enthousiast 
te blijven, je practice te continueren en je to-do's af te vinken. 
 
Studievorm 
Wij geloven dat persoonlijk contact belangrijk is, zeker wanneer in opleiding tot yogadocent. We 
ontmoeten elkaar daardoor in principe zoveel als mogelijk in person. Wanneer dit vanwege covid 
niet mogelijk is, ontmoeten we elkaar online maar zullen de deelnemers gestimuleerd worden in 



kleine groepen samen te komen en met elkaar online deel te nemen aan de lessen. Op die manier 
kan er nog steeds samen geoefend worden. 
 
Verplicht Studiemateriaal 

• Yoga for body, breath and mind — AG Mohan 
• Science of Yoga — Ann Swanson 
• Yoga Sutra — Edwin Bryant 
• The Bridge online membership 

 
Aanbevolen literatuur: 

• Yoga Philosophy of Patanjali - by Swami Aranya Hariharananda 
• Bhagavad Gita 
• Hatha Yoga Pradipika — AG Mohan 
• Pocket Guide Polyvagal theory — Stephen Porges 
• Traumasporen — Bessel van der Kolk 
• Yoga Yajnavalkya	 — AG Mohan 

 
Integratie en toetsing 
In dit programma begint het met integratie van yoga in eigen leven, en natuurlijk blijft dit 
gedurende het hele programma een rol spelen. Docenten en groepsgenoten hebben hierbij een 
coachende rol. Vervolgens begin je op een natuurlijke manier met lesgeven. De yoga principes 
zijn geïntegreerd in de training zelf. Het diploma is geen eindbestemming, het is een mijlpaal. Dit 
is geen programma om snel leraar te worden, maar je zal op compassie gebaseerde yoga 
strategieën aangereikt krijgen, die je voor het leven zullen dienen. Dit programma hanteert een 
toetsing in 3 delen. Elk deel wordt in zekere mate beoefend tijdens het hele programma en er zijn 
maandelijks ‘deadlines’ te behalen. 
 
Toelating 
Dit programma in in principe open voor iedereen die werkt binnen de gezondheidszorg. We zien 
met name veel artsen/ specialisten maar ook psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, en 
zelfs verloskundigen — en elke andere discipline is van harte welkom! De groep samenstelling 
zorgt voor een waardevol netwerk voor de cause: yoga in de zorg. We geloven in diversiteit en 
daarom zijn er altijd 1-2 plaatsten beschikbaar voor niet-zorgverleners, maar deelnemers die een 
andere motivatie hebben om binnen deze bijzondere groep deel te nemen. 
 
Contact 
Over de organisatie, data financiële afwikkeling, planning etc van dit programma neem je contact 
op met Simone. Inhoudelijke vragen aan Anneke Sips. 
 
anneke@networkyogatherapy.com (whatsapp 06-18786883) 
simone@schoolforintegrativemedicine.nl 
 
 
Wij hopen je te ontmoeten tijdens de volgende ronde van ons programma, we hebben er weer 
zin in! Schroom niet om contact met ons op te nemen wanneer er alsnog vragen zijn. 
 
 
Lieve groet, 
 
Anneke Sips en het hele team! 


