
1. Ben je (nog) actief bezig met pulsen 

        JA                                                                                                              Hoe vaak/welke 

16 x Individuele sessies HP. Hoe vaak  1-3 keer per week (8 x). 
2-3 keer per maand (5 x) 
5-8 keer per week (2 x) 
Wisselend (2 x) 

12 x Sessies in combinatie met andere technieken Niet apart verwerkt 

  4 x Met een speciale doelgroep  Niet apart verwerkt 

  2 x Workshops geven   

  1 x Scholing/Nascholing geven   

  5 x Scholing/Nascholing volgen   

  

 

2. Ik heb behoefte aan uitwisseling via netwerkdagen 

        JA                                                                                                                     Hoe vaak 

22 x Pulsen van elkaar 1-2 keer per jaar (8 x) 
2-4 keer per jaar (5 x) 
1 keer per 2 jaar (1 x) 

21 x Nieuwe pulsen leren  1-2 keer per jaar (8 x) 
2-3 keer per jaar (1 x) 
1 keer per 2 jaar (1 x) 

18 x Bijscholing/begeleiding door een HP docent  1-2 keer per jaar (7 x) 
2-3 keer per jaar (1 x) 
1 keer per 2 jaar (1 x) 

15 x Praten over ervaring met pulsen 1-2 keer per jaar (4 x)  
2-4 keer per jaar (3 x) 

11 x Praten over zakelijke aspecten  1-2 keer per jaar (4 x) 
2-4 keer per jaar (2 x) 

14 x Uitwisseling van nieuwtjes  1-2 keer per jaar (5 x) 
2-3 keer per jaar (2 x) 

  2 x Anders, namelijk : 
Alleen digitaal uitwisselen  van nieuwtjes(2  x) 
Alleen  digitaal uitwisselen van ervaringen (1 x) 

  

                                                   Nb Gewenste frequentie vaak niet ingevuld! 
 
 
 
 
 
 
 



3. Ik heb behoefte aan nieuwsbrieven 

        JA 

  1 x 1 keer per jaar 

15 x 2 keer per jaar 

  5 x 3 keer per jaar 

   Met nieuws over: 
* (na)scholingsdagen 
*publicaties 
 
*anderszins:  
-beurzen, festivals,  
  evenementen (1 x) 
- HP in vergelijking met 

andere massagevormen, 

volledige acceptatie door HP, 

ontwikkeling bewustzijn etc. 

(1 x) 

  
 

4. Andere wensen/behoeften 

        JA                                                                                                                     Hoe vaak 

 11 x  
 
   3 x 
misschien 

Deelname aan een intervisie groep     2 keer per jaar (4 x) 
2-3 keer per jaar (2 x)     
    1 keer per jaar (1 x) 
 

 10 x Naar buiten treden  

 12 x 
 
   2 x 
misschien 

Deelname aan (massage)beurzen 1-2 keer per jaar (3 x) 
Vaker (1 x) 

  Anders, nl: 
- Uitwisseling met collega’s uit de buurt (1 x) 
-Aanbod uit buitenland van een pulsdocent of     
 andere vereniging die zich bezig houdt met HP  
(1 x) 

  

                                           Nb Gewenste frequentie vaak niet ingevuld! 
 
 
 


