
CURSUS 

VOEDINGS-

PSYCHOLOGIE & ACT

Disclaimer

De cursusdelen over voeding zijn strikt gericht op het bieden van 

ondersteuning via voeding en zijn geen medische behandeling. Deze 

cursusdelen zijn informatief van aard en kunnen geen vervanging 

bieden voor individueel medisch advies of advies van een diëtist.

Het Centrum voor Voedingspsychologie maakt 
deel uit van de ACT-Academie. De ACT Academie 
is een therapie- en een opleidingscentrum, dat 
gespecialiseerd is in Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), mindfulness, compassie en 
voedingspsychologie. 

Ons team bestaat uit erkende klinisch psychologen, 
psychotherapeuten en pedagogen, allen met een 
specialisatie in ACT en/of in voedingspsychologie.

 PRAKTISCH

10 bijeenkomsten in groep, 2 uur per week.

Het theoretisch gedeelte bestaat uit een heldere 
en concrete uitleg. We starten vanaf nul, dus je 
hoeft geen voorkennis te hebben.  We werken 
met beeld- en videomateriaal om alles levendig te 
maken. Je krijgt handige tips & tricks waarmee je 
onmiddellijk aan de slag kan gaan.

 AFGESTEMD OP JOUW LEVENSWIJZE

Twee van de tien sessies gaan door in kleine 
groepjes met ruimte voor individuele vragen.
 
Daarnaast krijg je opdrachten voor thuis mee om 
de informatie op je eigen tempo te verwerken 
en toe te passen. Je krijgt hiervoor een syllabus 
- met lekkere én uitgeteste recepten - en audio-
opnames van de ervaringsgerichte oefeningen 
waarmee je thuis aan de slag kan.

 TRAINERS

De cursus wordt gegeven door Sara Bosman en 
verschillende co-trainers (psychologen met een 
specialisatie in ACT en voedingspsychologie). 
Sara is de oprichtster en opleidingshoofd van de 
ACT Academie en is gecertificeerd in nutritionele 
psychologie door de John F. Kennedy University 
met een erkenning door de American Psycho logical 
Association (APA).
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Hoe je je voelt, je manier van denken en 
je gedrag worden sterk beïnvloed door je 
eetpatroon.

Een down-to-earth cursus gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten rond optimale 
voeding voor je psychische en lichamelijke 

gezondheid.

Je leert:
· Concrete tips & tricks om een gezond eet-
patroon op te bouwen én in stand te houden. 

· Stap voor stap van een suikerverslaving af 
geraken.

· Een hoger energiepeil en meer zelfvertrouwen 
opbouwen via voeding.

· Werken aan een optimale gezondheid of aan 
klachten zoals angst, depressie, burn-out, 
vermoeidheid, ADHD en darmproblemen via 
gezonde voeding.
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ACT

Met behulp van Acceptance and Commit-
ment  Therapy (ACT), een gedragstherapeutische 
 methode, leer je omgaan met moeilijkheden die 
komen  kijken bij het veranderen van je voedings-
patroon, zoals storende gedachten, gevoelens en 
lichaamssensaties.

· Je denkt na over het belang van gezonde  voeding 
in jouw leven.

· Je leert technieken om je voedingsgewoonten te 
veranderen en om met je oncomfortabele gevoe-
lens om te gaan.

· Je neemt deel aan ervaringsgerichte oefeningen 
om anders om te gaan met eventuele negatieve 
gedachten en een negatief zelfbeeld.

Een extra voordeel van deze ACT-vaardigheden 
is dat je deze ook kan gebruiken op andere 
domeinen dan enkel voeding.  De ACT Academie 
verzorgt al 10 jaar cursussen over de toepassing 
van ACT bij klachten als angsten, depressie, burn-
out, vermoeidheid, CVS en pijn.

 WAT LEER JE?

Thema’s in de cursus

Voeding

· Je leert wat gezonde voeding is vanuit weten-
schappelijke inzichten. De principes uit neuro-
psychologie, biochemie, celbiologie, fysiologie en 
gastro-enterologie worden in een helder én le-
vendig jasje gestoken zodat ze begrijpbaar zijn 
voor iedereen. 

· Je leert wetenschappelijk onderzoek inter preteren 
en kritisch kijken naar mediaberichten.

· Je komt te weten hoe het komt dat voeding je 
humeur, energiepeil, angsten, depressieve klach-
ten, helderheid van denken, vroegtijdige veroude-
ring en meer kan beïnvloeden.

· Je ontdekt een manier om van je suiker verslaving 
af te geraken en een gezond gewicht te beko-
men of te behouden zonder op dieet te gaan.

· Je leert over de invloed van je darmen op ge-
voelens, gedragingen en gedachten.

· Je krijgt concrete tips & tricks en een plan van 
aanpak om een gezond voedingspatroon op te 
bouwen én vol te houden.

 WAT IS VOEDINGSPSYCHOLOGIE?

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie 

is de wetenschap van het effect van voedings-

stoffen op je stemming, je emoties, 

je manier van denken en je gedrag. 

Uit onderzoek blijkt dat voeding een enorm grote 
invloed heeft op je psychische en fysieke gezond-
heid. Maar wat zijn nu precies goede keuzes voor 
jouw gezondheid? En hoe ga je praktisch te werk 
bij de verandering van je eetpatroon? Waar start 
je en hoe ga je om met moeilijke momenten? Dat 
bekijken we samen in deze cursus.

 VOOR WIE

De cursus is van toepassing wanneer je je  herkent 
in één van de volgende situaties:
1. Je hebt een louter (theoretische) interesse in 

voedingspsychologie.
2. Je wil concrete tips & tricks om je voedings-

patroon te veranderen.
3. Je wil aan klachten (van jezelf of je kind)  werken 

via voeding:

· Depressie, angst, piekeren

· Schuldgevoelens, een laag zelfbeeld, weinig 
zelfvertrouwen

· ADHD, geheugen- of concentratieproblemen, 
een “mistig” hoofd

· Burnout, vermoeidheid, CVS, pijnklachten
· Ongezonde relatie met eten

· Ongezond gewicht of schommelende bloed-
suiker

· Darmklachten (overdreven gasvorming, 
 constipatie, diarree, buikpijn, …)

· Vaak ziek of verkouden (problemen met 
 immuunsysteem)
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