
Voedingsadvies;
bij bijvoorbeeld de volgende klachten:

allergieën en intoleranties
ADHD
bloedsuikerschommelingen
candida
chronische vermoeidheid
darmklachten
diabetes
gewrichtsklachten
hart- en vaatziekten
overgangsklachten

bij overgewicht of ondergewicht, voor mensen 
die blijvend het gewicht willen bereiken dat bij 
ze past door over te schakelen naar een ander 
voedingspatroon.

voor iedereen die een dieet voorgeschreven 
heeft gekregen en wil weten wat hierbinnen de 
mogelijkheden zijn om toch lekker te kunnen 
blijven eten.

voor iedereen die klachten wil voorkomen omdat 
je bijvoorbeeld in een risicogroep valt.
 
of aanvullend ter ondersteuning van andere 
therapieën, bijvoorbeeld bij ziekte en na een 
operatie kan voeding het herstel en de genezing 
ondersteunen.
 
ook voor kinderen.

Voorlichting;  
geen voedingsadvies maar algemene informatie 
over gezonde voeding.

Waarvoor kun 
je bij mij terecht?

Persoonsgericht
voedingsadvies

Een afspraak bij u thuis behoort tot de mogelijkheden.

Lid van Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK) 
Lid van de VBAG als geregistreerd A-therapeut 
Natuurgeneeskunde (nr. 2.100927)

De tarieven staan vermeld op de website.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten als je 
aanvullend verzekerd bent voor alternatieve of complementaire 
geneeswijzen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Contact 

Ingeborg van Leeuwen
Natuurvoedingskundige

Paltrokmolen 2
2406 JN Alphen a/d Rijn
T. 06 - 27 21 05 49
E. ingeborg@kundiginvoeding.nl
I. www.kundiginvoeding.nl



Persoonsgericht
Ieder mens is uniek en heeft verschillende behoeftes, klachten en 
verteringsmogelijkheden. Het voedingsadvies wordt afgestemd op 
uw persoon, uw eetpatroon en leefgewoonten.

 

Praktisch
Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden in plaats van de 
beperkingen. Ik geef handvaten hoe je de adviezen kunt toepassen 
in de praktijk. En natuurlijk hoe je het lekker maakt met tal van 
bereidingswijzen, ideeën en recepten.

Begeleiding
Niet alleen een passend advies maar daarna ook de begeleiding 
die nodig is om uw voedingspatroon te veranderen. Een voedings-
patroon veranderen heeft tijd nodig.
Het is geen gemakkelijke opgave, maar beslist niet onmogelijk!

Voeding geeft 
energie, weerstand, 
levenslust, 
concentratie en 
bepaalt voor een 
deel of je lekker 
in je vel zit.

Voedingsadviesbureau “Kundig in Voeding” staat voor het volgende:

Kundig in Voeding
Voeding, je hebt er elke dag mee te maken. Voeding geeft 
energie, weerstand, levenslust, concentratie en bepaalt 
voor een deel of je lekker in je vel zit. Er is steeds meer 
aandacht voor het belang van voeding voor de gezondheid. 
Het besef dat gezondheid te maken heeft met wat je eet 
wordt steeds groter. Maar wat is gezonde voeding?  Dat is 
niet voor iedereen hetzelfde, want ieder mens is uniek. En 
hoe pas je een voedingsadvies toe in de praktijk?  

Als Natuurvoedingskundige geef ik persoonsgerichte en 
praktische voedingsadviezen, zoveel mogelijk gebaseerd 
op natuurvoeding waarbij plezier in het eten voorop staat.


