
WAT KRIJG JE

• Twee opleidingsdagen
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal

RESULTAAT

Na deze bijzondere opleiding kun je 
voedingsadvies geven volgens de Chinese 
voedingsleer voor afvallen en betrekking hebben 
op lichamelijke klachten. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Deze opleiding wordt gegeven door Marieke 
Peters. 

Maatwerk in Voeding is een bijzondere 
specialisatieopleiding welke je leert kijken naar 
voeding vanuit de voedingsleer vanuit de Chinese 
voedingsleer. 

VOOR WIE

Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven, 
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werk- 
en -denkniveau gevraagd. Verder heb je een 
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op 
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt 
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 45 uur

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 1 Europese Studiepunten (1,5 EC).

MAATWERK IN VOEDING

Je leert hierbij wat warme en koude voedingen voor 
invloed hebben niet alleen op gewicht, maar ook op 
gezondheid in het algemeen. Verder leer je hoe de 
smaakrichting van voedsel van invloed kan zijn op het 
gewicht.

Lesstof
• Je leert hoe er op een natuurlijke wijze een balans

via voeding een balans gecreëerd kan worden.
• Je leert om vanuit de Chinese voedingsleer het

stofwisselingstype van je cliënt te bepalen.
• Je leert om de ‘zwakke kant’ van spijsvertering te

versterken en te kijken naar de oorzaak in plaats van
de symptomen. Het maken van een voedingsadvies
op maat voor je cliënt ten aanzien van metabolisme
en zijn/haar voedingstypologie.

• Je leert over hoe voeding een belangrijke factor
is met betrekking tot het functioneren van het
immuunsysteem.

• Verder wordt ingegaan op onevenwichtige vertering/
darm microbioom, intermittent vasten, plan van
aanpak bij overgewicht, de thermische werking van
voeding en nog veel meer.

• 
Deze opleiding kan het beste in combinatie met 
HypnoSlim worden gevolgd. 
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