
2-daagse training 
Voeding en interventies 

POH leefstijl Module 2
 



POH: voor alle praktijkondersteuners die effectiever met 
leefstijl, gezondheid en voeding aan de slag willen.

Verpleegkundigen: voor alle verpleegkundigen die een 
effectiever en leuker gesprek met hun patiënten over 
gezonde voeding willen voeren.

Doelgroep

 
 
 
 



Wat leer je? De 2-daagse module Voeding en interventies is 
module 2 van de 10-daagse training POH leefstijl. Deze module is 
los te volgen en je leert hoe je samen met je patiënten tot 
effectieve voedingsinterventies kunt komen. Samen met de 
andere 6 modules leer je veel over alle aspecten van de leefstijl 
zoals voeding, beweging, stress en slaap. Maar je oefent ook de 
vaardigheden om in de korte tijd die er is, samen met je patiënt 
de eerste stappen te zetten naar een gezondere leefstijl. 

Wat leer je in de 2-daagse training? Je leert de kennis over 
goede voeding uit de E-learning om te zetten in een coachend 
gesprek met je patiënt. En leert hem of haar ook meer zelf 
verantwoordelijkheid te pakken voor zijn of haar eetpatroon door 
samen effectieve voedingsacties te formuleren. 

 



Met behulp van een overzichtelijke E-learning leer je de basis van 
de voedingsleer.
Je leert wat gezond eten is
Je leert welke voedingsrichtlijnen er zijn in de wereld (in grote lijn)
Je leert wat in grote lijnen de Richtlijnen goede voeding zijn
Je leert wat de Schijf van Vijf is en de piramide van PuurGezond
Je leert waarom onbewerkt eten beter is dan bewerkt eten
Je leert wat de NOVA-indeling is
Je leert hoe voedselkeuzes tot stand komen
Je leert welke verschillende eetstijlen er zijn
Je leert hoe de spijsvertering werkt
Je leert hoe je de energiebalans berekent
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Je leert wat eiwitten, vetten en koolhydraten zijn en welke rol ze 
vervullen in de voeding en in je lichaam
Je leert welke vitamines en mineralen er zijn
Je leert hoe je voedingskundig een eetdagboek kunt beoordelen
Je leert wat een goed eetritme is en wat de rol van vasten kan zijn
Je leert wat het mediterraan dieet is, DASH, het oerdieet en de 
Blue Zones
Je leert hoe je etiketten leest
Je leert wat je eigen visie is op voeding.
Je leert je jezelf te coachen op eigen voedingsdoelen.
Je leert bovenstaande kennis te vertalen naar interventies in de 
praktijk
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12 contacturen.
Gemiddeld 30 uur zelfstudie (4-5 uur per week).

Moduletoets: de module wordt afgesloten met een toets.

Accreditatie wordt per module aangevraagd bij de NVvPO en 
V&VN

Studiebelasting

Toetsing

Accreditatie

Locatie en kosten
HNK in Ede
594 euro
Docent
Yneke Kootstra
Data
Les 1 6 juni 2023
Les 2 4 juli 2023 



Meer informatie

Meer info >>

Aanmelden

Meld je aan voor module 1 >>

Contact

mail >>

of bel 06 82 84 32 66

https://avleg.nl/modules-poh-leefstijl/
https://avleg.nl/product/2-daagse-module-voeding-en-interventies-poh-leefstijl/
mailto:info@avleg.nl

