
B
E
R
O
E
P
S
O
P
LE

ID
IN

G
E
N

Erkend & geregistreerd onderwĳsinstituut
CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance

Module
Voeding
orthomoleculair

®

Leer wat voeding echt met je doet
Inclusief voorbereidende module
Toegankelĳk en professioneel
Duidelĳke schema’s
HBO paramedisch geschikt



2

Module
Voeding
orthomoleculair

Leer wat voeding echt met je doet
Inclusief voorbereidende module
Toegankelĳk en professioneel
Duidelĳke schema’s
HBO paramedisch geschikt



3

HBO niveau voedingsmodule

Goed en degelĳk

Praktisch toepasbaar

Weet echt wat je doet

Onderwĳs op niveau

Verdiepende praktĳkdagen

inclusief basis thuisstudie voeding

Papieren syllabus
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Module 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.

Voeding opleiding – Visie van de module
Linus Pauling (professor) was naast tweevoudig Nobelprĳs
winnaar ook de grondlegger van de visie van de
Orthomoleculaire voedingsleer. Orthos komt uit het Grieks en
betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor:
de moleculen betreffende.
De orthomoleculaire geneeskunde streeft naar het werken met
stoffen die het lichaam zonder schade kan gebruiken en
verwerken. De voedingsmodule van Nederlof Centrum is
gebaseerd op de visie en kennis van de Orthomoleculaire
voedingsleer.
Deze studie 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.

Basiskennis en praktĳkdagen
De module voeding bestaat uit twee delen, namelĳk het
basisdeel dat je digitaal volgt en het praktĳkdeel. Het digitale
basisdeel bestaat uit handige basiskennis over voeding. Je
kunt het basisdeel op je eigen tempo volgen, of je nu enkele
maanden voor aanvang van de praktĳkdagen met het digitale
basis start, of dat je de basis volgt tegelĳkertĳd met de
praktĳkdagen.

Basiskennis voeding
Dit basisdeel is thuisstudie en kun je op je eigen tempo
volgen. De lesstof zorgt ervoor dat je tĳdens de praktĳklessen
voorbereid bent; dat je al een basis hebt en zaken beter kunt
begrĳpen en opzoeken.
De lesstof is opgesplitst in handige, niet te lange, lessen die je
per les kunt afronden en toetsen.
Zowel de theorie als de kennis en schema’s om het
praktĳkgericht toe te passen, maken deel uit van de opleiding.
Het spĳsverteringsstelsel, balans en disbalans, de herkenning
van voeding gerelateerde klachten en het geven van klacht-
gerelateerde oplossingen, zowel qua voeding als
supplementen, komen aan bod.

Studiebelasting basisdeel
Door de logische opbouw van het thuisstudie deel kent het
een lage studiebelasting.



Onderwerpen studie basiskennis
• Cellen, micro-organismen, bacteriën, schimmels, virussen, macro-organismen
• Minerale stoffen, natuurlĳke stoffen (plant, dier) zoals koolhydraten, eiwitten, vetten en
vitaminen, synthetische stoffen
• Metabolisme / Energiestofwisseling
• De werking van het spĳsverteringsstelsel en wat anatomie
• Hulporganen: de pancreas en de lever
• Koolhydraten, soorten en details
• Eiwitten, soorten en details
• Micro nutriënten (vitamines, mineralen en natuurlĳk versus synthetisch)
• Vetten, soorten en details
• ADH (wat is het en herkomst)
• PH (Zuren / basen)
• Terminologie; uitleg van diverse termen

Geschikt voor
• Leren over voeding voor jezelf, dus privé-gebruik
• Vakkennis voor therapeuten
• Als deel van een paramedisch traject
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Praktijkdag 1 spijsvertering
• Werking van de maag, alvleesklier en
darmen
• Kringspieren
• Koolhydraten, vetten en eiwitten
• Orthomoleculair-, paleo- en
ketogeenpatroon
• Enzymen
• Darmbacteriën
• Herkennen goede spĳsvertering
• SIBO
• PDS
• Bloedsuikerspiegel
• Stressvoeding
• Suppletie ondersteuning

Lesdag 2: Lever
• Leverfunties
• Ontgiftingsproces
• Soorten gifstoffen
• Voeding voor de lever
• Intermittent fasting
• Gal, galstenen
• Schildklier
• Suppletie ondersteuning

Lesdag 3: Ontstekingen
• Allergie
• Intolerantie
• Slĳmvlies
• Rol darmflora
• Biofilm
• Astma
• Burn-out
• Bloeddruk
• Suppletie ondersteuning

Lesdag 4: Antioxidanten
• Fytonutriënten
• Vitaminen
• Mineralen
• Rol darmflora
• Vezels
• Oxidatieve stress
• Telomeren
• Weerstand
• Suppletie ondersteuning



Details

Praktĳkdagen
Het praktische deel van de opleiding kent 8 dagdelen, verdeeld over 4 volle lesdagen.
Elke lesdag bestaat uit de uitleg van het onderwerp, problematiek, oorzaken,
oplossingen en advisering daarin. Daarnaast wordt er ook regelmatig aandacht gegeven
aan de invloed van stress. De praktĳkdagen gaan diep in op deze thema’s.
Tĳden: 10.00-17.00/17.30 uur

Vereiste medische voorkennis:
Geen, je krĳgt na inschrĳving (kosteloos) toegang tot een voorbereidende module.

Opleiding locatie
De opleiding wordt gegeven op een mooie en fijne locatie in Randstaete Almere, op
loopafstand van het Centraal Station en goede parkeergelegenheid.
De routebeschrĳving staat op de site en kan je daar ook 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 op de site bĳ 'vragen').

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

Lesmateriaal
Syllabus: je ontvangt een uiterst uitgebreide syllabus.
Na aanmelding krĳg je ook toegang tot de voorbereidende basiscursus voeding op de
Nederlof Academie. Deze geeft je alle kennis die je eventueel zou missen en een
uitgebreide verklarende woordenlĳst van termen die je nodig hebt tĳdens de lessen.
Als er boeken nodig zĳn ontvang je de titel(s) in ieder geval ruim voor aanvang.

Register Voedingscoaches
Geeft je recht op vermelding in het register van voedingscoaches:
www.voedingscoach-register.nl.

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

Ervaring en kwaliteit
Nederlof Centrum is al meer dan 25 jaar een brandpunt van kwaliteit in healing en
persoonlĳke ontwikkeling. 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'. Dan kun je je aansluiten bĳ een overkoepelend orgaan van
Paramedisch therapeuten en komen veel cliënten in aanmerking voor vergoeding.
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http://www.voedingscoach-register.nl.


Extra informatie
Certificering & toetsing
Toetsing: elke les wordt afgesloten met een kleine toets.
Na afloop van de opleiding volgt certificering.

Kosten en betaalwĳze
Het lesgeld bestaat uit een aanbetaling en een restbedrag.
Aanbetaling: deze voldoe je na ontvangst bevestiging.
Restbedrag voldoe je:
a) in 4 maand termĳnen (kleine admin. toeslag)
b) ineens, 30 dagen voor de aanvang van de eerste lesdag.
Op de site bĳ vragen en aftrekbaarheid kan je informatie vinden over aftrekbaarheid.
Actuele tarieven kun je vinden op de website bĳ Opleidingen / Voedingsmodule

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.

Leraren team
Nederlof Centrum werkt met een team van ervaren, erkende en uiterst getalenteerde
docenten. De leraren staan onder leiding van het supervisie team.
De module wordt gegeven door de voedingsdeskundige van Nederlof Centrum.

Sunny Nederlof
Supervisie lerarenteam en opleiding
Ruim 40 jaar bezig met gezondheid en heling en meer dan 30 jaar actief als leraar op
het gebied van persoonlĳke ontwikkeling en spiritualiteit. Deze rĳke ervaring komt terug
in haar werk als adviseur van Nederlof Centrum, Reiki Ryoho, de Nederlof Foundation
en het opleiden en begeleiden van leraren.

Bas Buis
Supervisie lerarenteam en opleiding
Al meer dan 25 jaar actief als leraar op het gebied van persoonlĳke ontwikkeling en
spiritualiteit. Deze rĳke ervaring komt terug als adviseur van Nederlof Centrum, Reiki
Ryoho, de Nederlof Foundation en het opleiden en begeleiden van leraren.
Sunny Nederlof en Bas Buis zĳn de grondleggers van Nederlof Centrum, de opleiding tot
Auratouch Energetisch healer, de Shin-Do cursus en van het Paramedisch traject.

Erkend
Nederlof Centrum is geaccrediteerd door CRKBO, KTNO, CAT, BATC. Aangesloten
SNF, Reiki Ryoho, Reiki Alliance.
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Nederlof Centrum
kantoor@nederlofcentrum.nl
www.nederlofcentrum.nl

Telefoon 020-6855466 (+31 20 6855466)
Rabobank: NL96RABO0166286591

BIC/SWIFT: RABONL2U


