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Simone van den Heuvel is energetisch therapeut, beeldend kunstenaar en docent. 
Zij volgde haar opleiding industrieel Ontwerpen aan de TUDelft (diploma 1989) en rondde daarna ook de 
opleiding schilderen en monumentaal af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, waar zij in 
1998 afstudeerde. In 2016 studeerde zij af aan Instituut CAM, deeltijd HBO opleiding voor energetsich 
therapeut.  
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geboren 1965, Vught 
praktijk Sweelinckplein 9-11,  
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post@simonevandenheuvel.nl 
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www.simonevandenheuvel.nl  
 
 
*  Enthousiast  *  Betrokken  *  Open  *  Communicatief  *  Analytisch  *  Zelfstandig  *  Iniatiatiefrijk 
 
 
opleidingen 
 
2019  masterclass familieopstellingen CIVAS Haarlem 
2018 oplelding familieopstellingen bij Anja Brasser, Amsterdam 
2016 afgestudeerd aan deeltijd HBO opleiding Instituut CAM tot energetisch therapeut (incl. Diploma 

medische basiskennis en psycho-sociale basiskennis volgens Plato normen) 
2016  stage bij Jan van der Stappen, energetisch therapeut en Sjamaan, Wageningen 
2012 training in het begeleiden van vision Questors door Frans Scheerder en Annika Zilliacus 
2002 opleiding tot aura reader bij Joke van Someren afgerond 
1999 basisjaar afgerond van de Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu, Amsterdam 
1999 opleiding Therapeutic Touch afgerond bij het Van Praag Instituut in Utrecht 
1989     afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, richting Industrieel Ontwerpen 
1998     afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag 
             richtingen schilderen en monumentaal werk 
1989 deelname aan bonding therapiegroep olv sjamanistisch psychiater Ineke Prins, Amstelveen 
1995 en de jaren daarna  workshops en trainingen bij Jan van der Stappen, energetisch therapeut en 

Sjamaan 
 
Therapeutische werkervaring 
 
2016 start eigen therapiepraktijk in Den Haag 
2012 begeleiding van vision questors in Frankrijk, samen met Ad Bogaarts en Willemien van Lith 
2006 olv Kees Brons mijn eerste vision questors begeleid op de Veluwe 
2000 en 2003 zelf een vision quest gedaan, zowel in de Anza Borego Desert in de V.S. als in de Sahara 

(Niger) olv Sabina Wyss 
2002 sinds 2002 geeft SImone aura readings aan cliënten 
2000 vuurvrouw tijdens zweethutceremonies bij verschillende watergieters, waaronder Jan van der Stappen 

en Nisa Hoek 
 
 
Kunst 
 
Voor mijn cv op kunstgebied kijk op www.haagsekunstenaars.nl/cv/2023. 


