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 Overgewicht is een van meest voorkomende 
welvaartsziektes op dit moment.  Afvallen is echter meer 
dan het volgen van een dieet. Afvallen begint immers in 
je hoofd. Logisch dus dat veel mensen hypnotherapie als 
oplossing ontdekken. 

Werken met problemen als overgewicht, eetstoornissen, 
en andere voedingsgerelateerde problematieken 
vormen een enorme uitdaging. Dit werk vereist een 
multidisciplinaire aanpak, omdat eenzijdig met hypnose 
of voedingsadviezen werken geen duurzame oplossing 
biedt voor je cliënt, met andere woorden het werkt niet 
of het werkt maar voor een bepaalde tijd. 

Er is een holistische aanpak nodig om zowel lichaams- 
als geestgericht te werken. Het is tijd voor maatwerk, 
om je cliënt zo definitief te kunnen helpen een goed en 
gezond gewicht te bereiken.

De HypnoSlim specialisatieopleiding maakt van 
jou in vijf dagen een specialist die multidisciplinair 
op dit gebied aan de slag kan gaan met gewicht- 
en voedingsproblemen. In deze bijzondere 
specialisatieopleiding leer je toegepaste 
hypnosetechnieken voor afvallen, eetstoornissen en 
andere met voeding samenhangende problematieken 
zoals anorexia, boulemia, diabetes, binge- eating 
disorder en veel meer. 

Je leert de bijzondere rol van het metabolisme en 
waarom het ene dieet voor een geweldig kan werken, 
terwijl het voor de ander weinig resultaat oplevert. Je 
leert dat wat voor de ene cliënt heilzame voeding is, voor 
de andere cliënt dikmakend of zelfs ziekmakend kan zijn.  

Je leert over voedingsgedrag, verzuring van het lichaam 
en de invloed van hormonen op gewicht. 

Je leert oorzaken herkennen over wat succesvol afvallen 
in de weg staat. Verder wordt gesproken over stress en 
het verband met overgewicht. 

Deze opleiding kan het beste in combinatie met 
Maatwerk en Voeding worden gevolgd. 

WAT KRIJG JE

• Drie lesdagen
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal
• Handouts voor je zelf en je cliënten

RESULTAAT

Na deze opleiding heb je kennis over voedingsgedrag, 
stofwisseling, hormonen, stress en de invloed op 
gewicht en kun je werken met specifieke problemen 
zoals obesitas, diabetes mellitus, boulimia, binge eating 
disorder, anorexia nervosa. 

Eetproblemen, eetstoornissen, overgewicht zijn 
aan de orde van de dag. Snelle oplossingen, diëten 
zonder kennis van het metabolisme, voedingsgedrag 
en meer zaken kunnen de problematiek op langere 
termijn verergeren. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Deze opleiding biedt een holistische aanpak 
op het gebied van eetproblemen. Geen snelle 
oplossingen die uiteindelijk de problematiek 
vergroten. 

VOOR WIE

Behalve een voorafgaande hypnoseopleiding 
wordt een hbo-werk- en -denkniveau gevraagd. 

STUDIEBELASTING

De totale studiebelasting is 55 uur. 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd. 
Er worden drie Europese  studiepunten aan 
toegekend (1,5 EC’s).  
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