
Training (Weg-)Wijs in voeding!  
Praktische & theoretische voedingsslessen  

  

In vijf avonden leer je, aan de hand van je huidige 

voedingspatroon, meer over voeding wat jou (en je gezin) 

helpt gezond te blijven. De training bestaat uit theorie en 

oefeningen die je gelijk in je huidige voedingspatroon kunt 

toepassen. 

Inhoud training:  

- Basisleer voeding  

- Het spijsverteringsstelsel en opname voeding 

- Herkennen van klachten en symptomen 

- Aanpassen voeding- en leefpatronen 

- Verstandig inkopen, leren etiketten lezen,  

- Herschrijven van recepten,  

- Tips voor vervanging van huidige producten

Tussen 18.00  en 19.00 uur kun je aanschuiven voor een 

gezonde avond-maaltijd.

Overige info:

- 5 woensdag avonden van 19.00-21.30 uur 

- Van18.00 -19.00 uur avondmaaltijd (Niet verplicht) 

- Les- en werkmateriaal, lijst gouden tips

- Groepen tot maximaal 10 personen

- Kosten per lesavond € 60,00

Kijk in de agenda op www.voedingabc.nl  

voor de start datum en kosten. 

Graag wil ik 
meer weten over 

gezond eten, 
maar waar te 
beginnen?

Hoe weet ik 

of ik 

gezond eet?

Suiker is 

ongezond, maar 

wat zijn de 

alternatieven?

Hoe zit het met calorieën?
Zijn 

E-nummers 

echt slecht?

Maakt vet me 

echt vet?



ABC…het alfabet…niet bijzonder, eerder vanzelfsprekend 

en we kennen het allemaal uit ons hoofd.  

Dat hebben we geleerd op school.  

Maar... het ABC over voeding hebben we niet geleerd op 

school. Terwijl voeding de bron is van onze gezondheid.

Na jaren tobben met mijn astmatische dochter, heb ik 

geleerd dat kennis over voeding essentieel is om klachten 

te kunnen voorkomen, stabiliseren en zelfs op te lossen. 

Sinds die tijd ben ik verslaafd aan alle informatie wat maar 

raakvlakken heeft met voeding en ben ik een studie gaan 

doen voor orthomoleculair-natuur- voedingsdeskundige.

Vanaf 1 november 2016 heb ik mijn voedingspraktijk 

OrthoVoedingABC in Almere Haven en geef naast 

consulten, workshops en lezingen nu ook deze training. 

Mijn oudste dochter is niet meer astmatisch en mijn jongste 

dochter heeft geen ADHD. Bewust eten en leven is het 

medicijn. 

Dát wil ik graag met deze training aan jullie overdragen; 

het bewust eten en leven, het ABC over gezonde voeding,  

zodat dit -net zoals het alfabet- vanzelfsprekend voor je 

wordt.

Gezonde groetjes,

OrthoVoeding ABC

Sandra de Vries

De Steiger 77,Unit 14

1351 AE Almere Haven

T. 06-55894478

 info@voedingabc.nl

www.voedingabc.nl

OrthoVoeding ABC


