BEROEPSOPLEIDINGEN

VOEDING
HBO Module

Professioneel en toegankelijk

Erkend & aangesloten onderwijsinstituut
CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance

VOEDING
HBO Module
Professioneel en toegankelijk

HBO niveau voedingsmodule

Goed en degelijk

Praktisch toepasbaar

Weet echt wat je doet

Onderwijs op niveau

Gegeven door een arts

Uitgebreide syllabus
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Module HBO Voeding - Algemene informatie
De module voeding is een op zichzelf staande opleiding (voeding is
een uiterst interessant medicijn) en kan ook onderdeel zijn van een
Paramedisch traject. Als je de voedingsmodule volgt is deze ook geldig
als deel van het Paramedisch traject als je dat later alsnog gaat volgen.
De module wordt gegeven door Anna Kruyswijk, arts, orthomoleculair
arts, voedingsdeskundige.
De module omvat:
Zowel de theorie als de kennis en schema's om het praktijkgericht toe
te passen. Het spijsverteringsstelsel, disbalans en balans, het
bloedgroep dieet, de Veda's, de herkenning van voeding gerelateerde
klachten en het geven van klacht-gerelateerde oplossingen, zowel qua
voeding als supplementen komt ook aan bod.
Het geeft je veel kennis over je eigen voeding en geeft je een uiterst
waardevolle basis om je op het pad te begeven van het geven van
voeding- en supplement adviezen.
Geschikt voor:
•
leren over voeding voor jezelf, dus privé-gebruik
•
vakkennis voor therapeuten
•
als deel van het paramedisch traject
Opleidingsduur
De voedingsmodule bestaat uit 8 dagdelen, verdeeld over 4 lesdagen
en steeds tussenliggende opdrachten. Tijden: 10.00-17.30 uur.
Vereiste medische voorkennis:
Geen

Opleiding locatie
De opleiding wordt gegeven op een mooie en ﬁjne locatie in
Randstaete Almere, op loopafstand van het Centraal Station en gratis
parkeren. De routebeschrijving staat op de site en kan je downloaden.
Erkende beroepsgerichte opleiding
Het Nederlof Centrum valt onder de Europese regeling voor
beroepsopleidingen en is geregistreerd als onderwijs-instituut bij het
CRKBO. Deze opleiding is daardoor geheel vrijgesteld van btw en de
student kan de studiekosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken
van inkomsten- of loonbelasting. (zie de site bij 'vragen').
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Module voeding - inhoud
wetenschap

thermisch voedsel in Ayurveda

informatie verwerken

vata, pitta, kapha

de weg van gezondheid naar ziekte

voedsel bereiden

de 5 elementen

gemaksvoeding

zuur-base evenwicht

schema vitaminen

spijsvertering

schema mineralen

darmﬂora

voedingsadditieven

leverontgifting

voedingsdeﬁcientiës

voedsel bestanddelen en hun functie

deﬁciënties en supplementen

aminozuren

voedingssupplementen

bioactieve stoffen

verteringsklachten

nitraatrijk voedsel

adviezen

paleodieet

schema probiotica

vegetarisme en andere voedingssystemen

intolerantie en allergie

voedselcombinaties

suikerstofwisseling

voedingsanamnese

adviezen stressgerelateerde klachten

individuele voeding

adviezen hart- en vaatziekten

voedselschema

adviezen gewrichten en botten

anderen adviseren: mogelijkheden en
grenzen

adviezen verkoudheid en griep

bloedgroep constituties
ayurveda constituties
de zon
biologische klok
slapen
aarde
lucht
ether
orgaanemoties
inleiding Ayurveda
ayurvedische orgaanklok
voedsel Ayurveda
de zes smaken in Ayurveda
thermisch voedsel in Ayurveda
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Certificering & toetsing
Toetsing: elke les wordt afgesloten met een kleine toets.
Na aﬂoop van de opleiding volgt certiﬁcering.

Kosten en betaalwijze
Kosten: € 1145,- (vrij van btw)
Betaalwijze: € 450,- aanbetaling bij inschrijving, en het restbedrag van het hele traject 30
dagen voor aanvang van les 1 of het restbedrag in 4 termijnen van € 178,75.
*noot: de aanbetaling kan op verzoek in 2 delen.

Vrij van btw
Het Nederlof Centrum valt onder de Europese regeling voor korte erkende
beroepsopleidingen en is geregistreerd als erkend onderwijsinstituut bij het CRKBO. Deze
opleiding is daardoor geheel vrijgesteld van btw

Aftrekbaarheid
Op de site nederlofcentrum.nl bij vragen en aftrekbaarheid kan je informatie hierover vinden.

Data lesdagen
De data van de voedingsmodule staan altijd op de website bij 'data'. .

Lesmateriaal
Syllabus: Je krijgt een uiterst uitgebreide syllabus.
Er zijn een aantal boeken nodig, de titels ontvang je bij de bevestiging.

Tarieven
Gelden op het moment van druk. Deze kunnen veranderen. De website is altijd correct.

Algemene voorwaarden
Het Nederlof centrum hanteert duidelijke algemene voorwaarden. Bij elke bevestiging
ontvang je een verkort uittreksel daarvan. Op de website staan de volledige voorwaarden.

Ervaring en kwaliteit
Nederlof Centrum is al 25 jaar een brandpunt van kwaliteit in healing en spiritualiteit in al
haar opleidingen. Het instituut leidt op volgens de hoogste normen. Normen die het instituut
veelal zelf heeft helpen creëren door de oprichting van het overkoepelend orgaan Reiki
Ryoho, als grondlegger van Shin-Do en de AuraTouch Energetisch Healing opleiding.

Paramedisch Natuurgeneeskundige mogelijkheid
Deze voedingsmodule in combinatie met medische basiskennis en een van onze
beroepsopleidingen stelt je in staat om je te kwaliﬁceren als 'paramedisch
natuurgeneeskundige'. Daarna kun je je aansluiten bij een overkoepelend orgaan van
Paramedisch geschoolde therapeuten en komen je cliënten in aanmerking voor vergoeding.
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Supervisie:
Sunny Nederlof
Supervisie lerarenteam en opleiding
Opgegroeid in Nederland, Indonesië en Maleisië, gewoond in Nederland, Zweden, Frankrijk,
Spanje en Mexico. Momenteel woonachtig in Nederland en Spanje.
Ruim 40 jaar bezig met healing, spiritualiteit. Meer dan 25 jaar actief als spiritueel
leraar. Deze rijke ervaring komt terug in haar werk in het bestuur van stichting Reiki Ryoho
en het opleiden en begeleiden van leraren.

Bas Buis
Supervisie lerarenteam en opleiding
Geboren in Nederland, gewoond in Nederland, Zweden, Frankrijk, Spanje en Mexico en nu
woonachtig in Nederland en Spanje. Al meer dan 20 jaar actief als spiritueel leraar. Deze
rijke ervaring komt terug in zijn taak in het bestuur van stichting Reiki Ryoho, de Nederlof
Foundation en het opleiden en begeleiden van leraren.
Sunny Nederlof en Bas Buis zijn de grondleggers van de opleiding tot Auratouch Energetisch
healer en van het Paramedisch trajact.

Leraren team
Nederlof Centrum werkt met een team van ervaren, erkende en uiterst getalenteerde
docenten.
De leraren staan onder leiding van het supervisie team.
Boeken oprichters
Het Complete Handboek Reiki. Uitgeverij Hemelz, ISBN 978-90-78560-03-6
Ook als Ebook verschenen (iPad en andere readers)
Het Boek van Overvloed, Uitgeverij Hemelz ISBN 978-90-78560-04-3
Ook als Ebook verschenen (iPad en andere readers)
Ook in het Duits verschenen: Überﬂuss, Geld Kraft Liebe.
Ook in het Enges uitgegevens: The Book of Abundance, Money Power Love.

Erkend
Nederlof Centrum is aangesloten bij de CRKBO, KTNO en de BATC, valt onder het
klachtenrecht van het KTNO en is ook aangesloten bij Reiki Ryoho, de Reiki Alliance en
Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
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Nederlof Centrum
kantoor@nederlofcentrum.nl
www.nederlofcentrum.nl
www.auratouch.nl - www.aurahealing.nl
Telefoon 020-6855466 (+31-20-6855466)
K.v.K. Amsterdam 390.61043
Rabobank: NL96RABO0166286591
BIC/SWIFT: RABONL2U

