
Basiscursus Gezonde 
(OER)Voeding 
Door Inez Plaatsman 
Orthomoleculair voedingsdeskundige 
 
Een 2-daagse cursus (2 middagen) 
Met deze cursus leer je hoe je gemakkelijk kunt overstappen 
naar een gezonder voedingspatroon. Het gaat dus niet om een 
dieet, maar veranderen van leefstijl.  
 
De reden dat ik deze cursus ben gestart is omdat ik veel vragen 
heb gekregen in de afgelopen jaren hoe je moet starten om je 
voedingsplan te wijzigen. Wanneer ik vertelde of schreef dat 
brood en pasta nu niet de meest voedzame producten zijn die je kan eten kreeg ik vaak de 
vraag:  
WAT DAN WEL?  
 
Velen hebben het idee dat je dan moet leven als een konijn en alleen maar aan het 
groenvoer moet zitten of moet starten met superfoods. Niets is minder waar. Je kunt heel 
veel eten en dat hoeft zeker niet alleen maar groentes en fruit te zijn. Ik ben er zelf 
voorstander voor om eerst de basisvoeding aan te passen. Wanneer u eventuele klachten 
heeft kunt u altijd nog met speciale voeding zoals superfoods, supplementen en kruiden aan 
de slag. Dat wordt echter maar heel summier in deze cursus behandeld en zal in een 
vervolgcursus verder aan de orde komen.  
 
In deze cursus neem ik je mee op een reis door de evolutie (heel basic) om je te laten 
begrijpen hoe het lichaam zich heeft aangepast aan de omstandigheden en waarom het nu 
mis gaat met onze gezondheid. Een reis door het lichaam van mond tot kont. Ik ben er van 
overtuigd dat wanneer we weer zelf verantwoordelijkheid nemen over onze gezondheid we 
heel veel kunnen bereiken. 
 
Maar hoe dan? 
Dat ga ik uitleggen in een stappenplan: 

 
Met deze aanduiding worden er in de cursusmap stappen aangegeven hoe je een 
bepaald (specifiek) product kunt vervangen naar een steeds ‘gezonder’ product. Je 
bepaald zelf tot hoe ver je wilt gaan met de verandering in dit specifieke product 

 
En met algemene adviezen:  
 

In de gehele map worden ‘Algemene TIPS’ over een gezond(er) voedingsplan 
gegeven 
 

 
 
Regelmatig wordt deze cursus aangeboden.  
De data staan op onze site 
www.unique-fitnesscentrum.nl  
Kijk hier in de agenda van zowel Fitnesscentrum Unique als Unique Wellness 
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