
INTUÏTIEF ETEN

Dietiek



Intuitief eten en meer

In het kort komt intuïtief eten neer op leren luisteren naar je
lichaam en noden. In het lang brengt intuïtief eten 10
principes samen die gaan van “zeg de dieetmentaliteit
vaarwel” en “zie eten niet als goed of slecht” tot “beweeg
voor je plezier” en “gun jezelf gezondheid”. Intuïtief eten
leert je komaf te maken met eten vanuit moeten of omdat
het je zo geleerd is en legt de focus op wat jij nu eigenlijk
echt wil en nodig hebt.

EN VERDER
Bij mij kan je ook terecht voor dieetadvies bij:
• Eetstoornissen
• Hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, verhoogde

cholesterol
• Maag- en/of darmproblemen
• Laag FODMAP dieet (prikkelbare darmen)
• Diabetes type 2

HOE GA IK TEWERK?
Tijdens een eerste gratis gesprek leg ik je uit hoe ik te werk ga en is er
ruimte voor jou om je verhaal te doen. Zo kan jij beslissen of je graag met
mij aan de slag wil gaan. Ik geef je na dit eerste gesprek al meteen een
klein werkpuntje mee.

Vanaf de tweede consultatie begint het echte werk. De begeleiding is
hier heel individueel en afhankelijk van waar jij het meeste nood aan
hebt. Ik werk heel visueel zodat je in het dagelijkse leven makkelijk aan
mij en mijn tips kan denken. Na elke consultatie geef ik je minstens 1
“opdracht” mee want hoe meer je bezig bent met de begeleiding hoe
beter het resultaat.



Over Taboe
Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles

bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe
is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en

ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het
worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere
therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij

steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag.
Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is

bij Taboe uiterst belangrijk.


