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Missie NCH
Missie en doelstelling NCH:
•

De missie van het NCH is: Neurotherapie in zijn meest effectieve vorm beschikbaar te
maken voor zoveel mogelijk mensen en hen bij de trainingen te begeleiden. Het gaat
hier erom dat zowel kinderen als volwassenen hun hersenen trainen via een op maat
gemaakt EEG-feedback programma. Een high tech methode om het mentale en
fysieke welzijn van mensen te bevorderen zonder gebruik van medicijnen. Speciale
aandacht wordt gericht op traumaverwerking (PTSS). Andere aandoeningen waarbij
neurotherapie goed bij kan helpen zijn: slaapstoornissen, ADD/ADHD,
concentratiestoornissen, angst- en paniekstoornissen, hoofpijnklachten en migraine,
niet aangeboren hersenletsel NAH, depressies, NLD, etc.

•

Gestreefd wordt deze behandelingen te laten integreren in de reguliere
behandelingen, teneinde noodzaak voor langdurig medicijngebruik te reduceren.
Hiertoe worden open dagen op de praktijk georganisered en worden lezingen in den
lande gehouden teneinde alle partijen zo goed en breed mogelijk te informeren.

Het NCH heeft geen winstoogmerk, is vooral service gericht en heeft tot doel :
•

een zo effectief mogelijk behandelingsprogramma te creëren voor ieder persoon
afzonderlijk (tailor made: personalized treatment) en hen hierbij intensief te
begeleiden.

•

zoveel mogelijk mensen die dit nodig hebben toegang te geven tot deze programma’s
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De doelgroep is heel breed en beslaat de leeftijdsgroep van 4-90 jaar; zodra een persoon stil
kan zitten om een film te kijken is deze behandeling toe te passen; het proces berust op
operante conditionering.
Grote voordelen van deze therapievorm zijn:
•

geen bijwerkingen

•

men hoeft niet over de aandoening te praten

•

grote therapietrouwheid omdat het leuk is om te doen

•

het geeft blijvende resultaten

•

het is mogelijk ook trauma’s te verwerken waar geen bewuste herinnering van is.

Aangezien zorgverzekeraars maar zeer beperkt dekking aanbieden, is op dit moment de
bereikbaarheid van deze therapie nog te gering. Vooral met betrekking tot de jeugdzorg
zou deze therapie veel kunnen bieden, niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook
macro-economisch.
Het NCH biedt behandeling tegen kostprijs aan en donaties en legaten worden aangewend
om minder draagkrachtigen te behandelen.
Indien meer fondsen beschikbaar komen, zouden meer cliënten die minder draagkrachtig
zijn behandeld kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat de wachttijden voor jeugdzorg
en psychische begeleiding zo zouden kunnen worden verkort.
Na meer dan 15 jaar ervaring heeft het NCH een efficiënte en effectieve behandeltraject
ontwikkeld met blijvende resultaten. De know how is nu zo ver dat de behandelingen op
grote schaal kunnen worden aangeboden.

Bestuur
De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn alle onbezoldigd voor het
bestuurswerk.
Het Bestuur van de Stichting NCH bestaat uit 3 leden:
•

Ir. Guusje Roozemond, neurotherapeut en tevens therapeut voor Psycho-neuroimmunologie. Voorzitter

•

Drs. Erik van Beuningen, biologisch psycholoog en neurotherapeut. Secretaris
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•

Mw. Margalith Ledder, management assistent. Penningmeester.

De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur en benoemt het Bestuur
Leden Raad van Toezicht:
•

De heer dr. P. Leguit, arts in ruste (voorheen algemeen chirurg). Voorzitter

•

Mevrouw dr. W.L.E. Vasmel , arts (Internist gespecialiseerd in haematologie en
oncologie). Secretaris

•

De heer W. F. van Doorn, RA . Penningmeester

Financiële gegevens
Al enige jaren heeft het NCH een stabiel uitgavenpatroon.
Op dit moment (augustus2018) zijn er 4 mensen in dienst in deeltijd contracten; in 2017
waren 5 mensen in dienst.
Overzicht 2017
Besteed aan doelstellingen:

253.941

Inkomsten via betaalde behandelingen
en donaties
245.513
Kosten
Personeelskosten

175.823

Huisvestingskosten

32.393

Kantoorkosten

10.101

Algemene kosten en verkoopkosten

25.817

Afschrijvingen en diversen

9.807

Een gedetailleerd financieel verslag over 2017 is via de aangegeven link te downloaden.
Voor de komende jaren zijn de basisactiviteiten vergelijkbaar, uiteraard kunnen deze worden
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uitgebreid, afhankelijk van de donaties die worden verkregen.
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