
 Voor artsen en deskundigen is het tot nu toe een 
onoplosbaar probleem gebleken. Daarbij is afvallen en 
alles wat daarbij komt kijken, als industrie, enorm groot. 
Er is veel geld te verdienen aan mensen die willen 
afvallen. De meeste mensen die willen afvallen kennen 
al een lange historie van afvallen en aankomen, het 
zogenaamde jojo-en. Ze zijn vaak radeloos en zoeken 
een efficiënte en blijvende oplossing.

Lesstof

• Belangrijke factoren voor het werken met de virtuele
maagband

• Hoe voer je een goede intake met je cliënt?
• Hoe weet je of je cliënt voor een virtuele maagband

in aanmerking komt?
• Hoe monitor je het resultaat?
• Hoe selecteer je de juiste technieken?
• Hoe steek je de regressie in om iemand van zijn eet- 

en snaaibuien af te krijgen?
• Hoe bouw je de sessie op zodat het een logisch

traject wordt?
• Hoe stem je af op de juiste individuele suggesties

voor jouw cliënt?
• Hoe zorg je ervoor dat iemand niet te veel eet?
• Hoe zorg je ervoor dat iemand niet te weinig eet?
• Wat doe je in speciale situaties, bijvoorbeeld als

afvallen niet goed lukt?

WAT KRIJG JE

• Een lesdag
• Handouts voor je zelf en je cliënten

RESULTAAT

Na deze opleiding kun je de Virtuele Maagband 
aanbrengen en weet je voor welke clienten het wel en 
niet geschikt is. 

De virtuele maagband is een hit! Overgewicht is een 
van de grootste gezondheidsproblemen in de wereld. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Deze opleiding wordt gegeven door Annemiek 
Kruse

VOOR WIE

Voor degenen die met afvallen en 
gewichtsproblemen willen werken. 

STUDIEBELASTING

De totale studiebelasting is 7 uur. 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd. 
Er worden drie Europese  studiepunten aan 
toegekend (3 EC’s).  

HYPNOSLIM®COMPLETE VIRTUELE MAAGBAND

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/
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