
Datum: Dinsdag 20 november 2018 
Plaats:  Hogeschool Leiden 

Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 

 

Inschrijven:  
https://www.hsleiden.nl/nascholingen/darm-bacterien/index.html 

 

 
Bijscholingsmiddag Microbiota en voedingsadvies 
  
Het toepassen van wetenschappelijke kennis over darmbacteriën 
 
Kennis van darmbacteriën is de laatste jaren enorm toegenomen en we gaan 
steeds meer inzien hoe belangrijk een gezonde darmflora is voor onze 
gezondheid en vitaliteit. De micro-organismen in onze darm beschermen ons 
tegen ziekteverwekkers en beïnvloeden ons immuunsysteem.  
 
Wat kun je als diëtist met kennis over de microbiota en kun je deze kennis 
gebruiken bij voedingsadviezen aan patiënten met bijvoorbeeld prikkelbare 
darmsyndroom of diabetes?  
 
Tijdens de bijscholingsmiddag delen we de nieuwste inzichten over de rol van 
micro-organismen in de darm en gaan we in op hoe voeding en leefstijl de 
bacteriesamenstelling positief kunnen beïnvloeden. Je komt te weten hoe je met 
een simpele test de bacteriesamenstelling in de dikke darm in kaart kunnen 
brengen en hoe deze informatie een persoonlijk voedingsadvies kan 
ondersteunen. We sluiten af met een interactieve discussie. 
 
 
Wat je leert 
 
- Hoe met moderne technieken de samenstelling van darmbacteriën wordt 

bepaald 
- Wat de rol van micro-organismen in de darm is en hoe zij betrokken zijn bij 

onze gezondheid 
- Hoe kennis van het darm microbioom bij cliënten met bijvoorbeeld Prikkelbare 

darmsyndroom of diabetes ingezet kan worden 
- Hoe Prebiotica en Probiotica supplementen dit kunnen ondersteunen 
- Hoe voeding en levensstijl de samenstelling van het microbioom in de darm 

beïnvloeden 
- Hoe de MyMicroZooTM test resultaten gebruikt kunnen worden om voedings-  

en leefstijl advies te ondersteunen 
 
 
Concept programma ‘De microbiota en voedingsadvies’ 
 
Welkom      15.30-15.40 Derek Butler, MyMicroZoo 
Introductie microbiota/MyMicroZoo test 15.40-16.15   Tom van den Bogert, MyMicroZoo  
Microbiota en IBS     16.15-17.00 Daisy Jonkers, Maastricht UMC+ 
Microbiota en voeding/casusbespreking  17.00-18.00 Ilona Zuurmond, Food to Sparkle 
Diner 
Prebiotica en probiotica   18.30-19.15 Elsbeth Pekelharing, Winclove  

Probiotics    
Rondleiding BaseClear lab   19.30-20.00   
MyMicroZoo partners/ evaluatie  20.00-20.30 Derek Butler, MyMicroZoo 
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Praktische informatie  
 
Doelgroep: (Orthomoleculair) diëtist, natuurgeneeskundige diëtist, 

orthomoleculaire voedingstherapeuten, laatste jaar geneeskunde 
student en MDL arts  

Datum: 20 november 2018, van 15.30 tot 20.30 uur 
Locatie:  Hogeschool Leiden, excursie naar BaseClear 
Cursusniveau:  HBO, WO 
Cursusprijs: € 85,- , Early bird €75,- (inschrijven voor 9 september 2018) 

€ 300,- samen met het MyMicroZoo ‘challenge’ pakket met 3 
analyses. Je ontvangt bij inschrijving 3 testen zodat je meteen 
zelf aan de slag kunt. 

Inschrijven: voor  9 oktober 2018 
Accreditatie: Accreditatie door ADAP is aangevraagd 
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