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Voor Wie?

Artsen die hun vakkennis op het gebied van hormonen 
en neurotransmitters willen verdiepen.
Voor therapeuten en specialisten is de opleiding erg 
geschikt om hun kennis te verbreden om cliënten nog 
beter te kunnen adviseren en begeleiden.
En startende therapeuten die met het diploma een 
nieuwe vakgebied willen betreden.

De Vakopleiding Hormoontherapie is gericht op: 

De voorwaarden van toelating is minimaal MBK, big- 
registratie of voldoende interesse met hbo-denkniveau. In 
overleg met de toekomstige student beoordelen we via een 
gratis telefonische intake of je geschikt bent voor 
deelname. 



Inleiding
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Hormoon Community Nederland is het meest 
gespecialiseerde platform op het gebied van hormonen en 
hormoonverstoorders. Hormoon Community Nederland is de 
vraagbaak voor de veelal onbegrepen klachten die gerelateerd
zijn aan een hormonale disbalans. 
Sinds 2010 hebben wij vanuit Hormoon Community Nederland
ruim 100 Hormoontherapeuten per jaar opgeleid en al 
duizenden mensen geholpen met hormonaal gerelateerde 
klachten. Het geven van opleidingen is onze core-business 
maar daarnaast doen we ook veel met cursussen, lezingen, 
blogs, evenementen, video's en coachingstrajecten op ons 
online platform.
Onze leraren staan internationaal te boek als autoriteiten op 
hun vakgebied. 
Dankzij hen heeft Hormoon Community Nederland alle parate 
kennis over hormonen, hormoonverstoorders en hormonale 
klachten in huis. En biedt onze vakopleiding Hormoontherapie 
een breed overzicht van alle aspecten die het ontstaan van 
een hormonale disbalans doet veroorzaken en geeft je 
inzichten hoe je kunt bijdragen aan herstel of verbetering van 
vele welvaartziekten die gerelateerd zijn aan hormonale 
verstoringen. 



Inleiding
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De scholing draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de 
zorgverlener.
Deze ontdekt een wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in 
het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, 
voortkomende uit de disbalans van onze hormoonhuishouding/ 
c.q. Immuunsysteem. Je creëert een ander gezichtspunt op 
gezondheid en ziekte.
Je leert vanuit de evolutie denken. Meer vanuit inzicht, dan vanuit 
kennis. Je analyseert de klant vanuit zijn programmerings periode 
(De z.g. kritische periode) 
Je leert over de invloeden van circadiane ritmes en krijgt inzicht in 
de biologische klok. Je krijgt kennis over de invloed van voeding, 
levensstijl en suppletie. Je analyseert en adviseert n.a.v. een 
uitgebreide anamnese. Je bent instaat bloed- en 
darmonderzoeken te lezen en te bespreken met cliënt en gebruikt 
dit als ondersteuning in je advies. Je gaat je bezighouden met 
reduceren van stress, het voorkomen van depressies en burn-out, 
overgewicht, ongewenste kinderloosheid, menstruatieklachten, 
overgangsklachten, diabetes, Insulineresistentie, slaapproblemen, 
verslavingsgedrag en meer hormoon gerelateerde klachten.

We laten je bovendien nadenken over je keuze in een specialisatie 
op klachtengebied.



Missie &Visie
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ONZE MISSIE
De consument het beste advies zal krijgen van de door ons opgeleide 
complementair beroepsbeoefenaars op het gebied van hormoon 
gerelateerde klachten.
Hormoon  Community Nederland is een particulier opleidingsinstituut, 
lid van NRTO met CRKBO-certificering. De organisatie bestaat uit een 
team van reguliere artsen en deskundigen met een holistische 
denkwijze en geloof in preventieve gezondheidszorg.
HCN zet zich in voor (toekomstige) therapeuten, artsen en verdere 
complementaire beroepsbeoefenaars die behoefte hebben aan meer 
informatie, kennis, ondersteuning en begeleiding op het gebied van 
hormoon gerelateerde klachten binnen de praktijk.
HCN-platform leden delen hun kennis en ervaringen om de 
ontwikkeling van de hormoontherapie branche in Nederland verder te 
stimuleren.

ONZE VISIE
De vraag naar de juiste informatie over hormonen stijgt derhalve en 
het is daarom van belang om op een betrouwbare en kwalitatief 
hoogwaardige wijze aan deze vraag te voldoen.
Wetgevingen t.o.v. de zorgverzekeraar en t.b.v. natuurgeneeskundigen 
en preventieve zorg worden inmiddels aangepast in diverse 
omringende landen, waarvan Zwitserland de voorloper is.
Hormoon Community Nederland voorziet dat de rest in Europa gaat 
volgen. Laten we daar in Nederland dan klaar voor zijn!
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De opleiding

14 videolessen, bestaande uit 19 video's
hand-out en wetenschappelijke bijschriften
Zelftoetsing bij elke video-les 
15 opvolgende Q&A's met betreffende leraren uit de
video's
15 video's voeding en hormonen met Rineke Dijkinga 
5 Webinars met herhaling lesstof 
3 examentrainingen
Digitaal schriftelijk examen
Het maken van eindscriptie/behandelplan
vakdiploma hormoontherapie

De één jarige vakopleiding Hormoontherapie is overal en op
jouw ideale tijdstip te volgen en bestaat uit:
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De opleiding
HET CONCEPT
Je ontdekt een wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het 
behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, 
voortkomende uit de disbalans van onze hormoonhuishouding/ 
c.q. Immuunsysteem. Je creëert een ander gezichtspunt op 
gezondheid en ziekte.
Je leert vanuit de evolutie denken. Meer vanuit inzicht, dan 
vanuit kennis. Je analyseert de klant vanuit zijn programmering
periode (De z.g. Kritische periode). Je leert over de invloeden van 
circadiane ritmes en krijgt inzicht in de biologische klok. Je krijgt 
kennis over de invloed van voeding, levensstijl en suppletie. Je 
analyseert en adviseert n.a.v. een uitgebreide anamnese. Je bent 
instaat bloed- en darmonderzoeken te lezen en te bespreken 
met cliënt en gebruikt dit als ondersteuning in je advies. Je gaat 
je bezighouden met reduceren van stress, het voorkomen van 
depressies en burn-out, overgewicht, ongewenste 
kinderloosheid, menstruatieklachten, overgangsklachten, 
diabetes, Insulineresistentie, slaapproblemen, verslavingsgedrag 
en meer hormoon gerelateerde klachten.
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De opleiding
TOELATINGSEISEN
Voorwaarden van toelating;

De voorwaarden van toelating is minimaal MBK, big-registratie of 
voldoende interesse met hbo-denkniveau. In overleg met de 
toekomstige student beoordelen we via een gratis telefonische 
intake of je geschikt bent voor deelname. 
Aanmelden voor een intake kan via de website: 
www.opleidinghormonen.nl

Direct inschrijven?  Gebruik de QR-code 
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De opleiding
KWALITEITSBEWAKING
De kwaliteit van de scholing wordt bewaakt door het maken van 
meetbare leerdoelen, welke worden besproken tijdens de Q&A’s 
met de leraren. Individuele evaluatie tijdens de opleiding vindt 
digitaal plaats en wordt de student waar nodig bijgeschoold of 
bijgestuurd. De norm welke we hier hanteren is gebaseerd op 
tevredenheid van het leertraject van de student. Er is altijd 
ruimte voor tussentijdse feedback via het mailadres 
studie@hormooncommunity.nl, waarbij het effect van het 
studeren zo efficiënt mogelijk wordt benaderd.
De lesvideo’s worden bekeken door ons lerarenteam en waar 
nodig aangepast of verbeterd.
De desbetreffende leraren zijn alle academisch geschoold en 
hebben ruime ervaring in het reguliere en complementaire 
werkveld. Allen met een holistische kijk op gezondheid.
Onze scholing is getoetst door CPION en is geregistreerd bij 
CRKBO en btw vrijgesteld.
De Algemene voorwaarden voor scholing worden ondersteund 
door de geschillencommissie en NRTO
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De opleiding 

Videoles Leraar Webinar

Les 1

Les 1 

Les 2 

Les 2 

Webinar 

Les 3 

Les 4 

Les 4 

Algemene begrippen Anita Admiraal

Pre- en postnatale 
programmering Anita Admiraal

Evolutionair denken

Mismatch 
huidige leefomgeving

Remko Kuipers

Remko Kuipers

 
Samenvatting 

Les 1 en 2Webinar 1
 

Q&A 

bespreking 
ingestuurde vragen

bespreking 
ingestuurde vragen

Vrouwelijke Hormonen A. Omtzigt
bespreking 

ingestuurde vragen

Brein, Embryologie E. van Beuningen

Brein, Emoties, 
Neurotransmitters 

en Gliacellen
E. van Beuningen

Anita Admiraal
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De opleiding 

Videoles Leraar Webinar

Les 5 

Webinar 

Les 6 

Les 7 

Les 7 

Les 8 

Les 9 

Voeding en Hormonen

Anita Admiraal

Insuline resistentie Remko Kuipers

Q&A 

Schildklier
werking en therapie

 

J.Jacobs

bespreking 
ingestuurde vragen

Circadiane Ritme,
chronobiologie en 
biologische klok

M.Gordijn

Docu: 15 video's
Rineke Dijkinga

Webinar 2 
 

 
Samenvatting 
Les 3,4 en 5 

bespreking 
ingestuurde vragen

bespreking 
ingestuurde vragen

Darmen en Spijsvertering
 

C.Möhlmann- 
Zwinkels

C.Möhlmann- 
Zwinkels

Microbioom, 
orgaansysteem, stress

 
bespreking 

ingestuurde vragen

Webinar Webinar 3 
 

Anita Admiraal

 
Samenvatting 
Les 6,7 en 8 

bespreking 
ingestuurde vragen
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De opleiding 

Videoles Leraar Webinar

Les 10 

Les 11 

Les 12 

Les 13 

Les 14 

Webinar 

Orthomoleculaire 
geneeskunde
 en Hormonen

Kim BellFytotherapie

Q&A 

Integratie kennis 
in de praktijk

 

bespreking 
ingestuurde vragen

bespreking 
ingestuurde vragen

Anamnese
 

A.Omtzigt

C.Möhlmann- 
Zwinkels

Endorfinesysteem
 

Webinar Webinar 4 
 

Anita Admiraal

 
Samenvatting 
Les 9,10 en 11 

C.Möhlmann- 
Zwinkels

bespreking 
ingestuurde vragen

bespreking 
ingestuurde vragen

Anita Admiraal

Les 14 
Aanvragen en uitlezen 

bloed-.
speeksel- en urinetesten

 

Dorte Kramers

Webinar 5 
 

Anita Admiraal

 
Samenvatting 

Les 12,13 en 14 
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De opleiding 

EXAMEN Leraar 

Training 1 

Bespreking

Diploma

Tijdsduur 

Uitslag examen
 

3 dagen

40 MC Vragen
40 NC Vragen

 

Behandelplan 
eindscriptie

 

Anita Admiraal

3 uur

3 uur

Anita Admiraal

Uitslag 
 

per aangetekende
post

 
Samenvatting 

Les 1, 2, 3, 4 en 5

Training 2 
 

Training 3 
 

EXAMEN 

 
Samenvatting 
Les 6, 7 en 8 

 
Samenvatting 

Les 9, 10, 11, 12, 13

Avondtraining 
19.00-22.00 uur

Tijdstip 

Anita Admiraal

Anita Admiraal

3 uur

3 uur

Avondtraining 
19.00-22.00 uur

Avondtraining 
19.00-22.00 uur

Zaterdag
10.00-13.00 uur

EXAMEN 

Individueel 1 uur In overleg

14 dagen per mail

28 dagen

Anita Admiraal

Woensdag
10.00 per mail
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Studiematerialen

VIDEO'S
Hand-out
Toetsingsvragen
Leidraad
Bijschriften
Onderzoeken
Testen
Theorema

HET STUDIE MATERIAAL BESTAAT UIT:
De inlogcode van je persoonlijke leeromgeving ontvang je 
een week voor aanvang van de opleiding. Ook de leidraad 
(naslagwerk) en de verplichte literatuur worden dan per post 
aan je verzonden. 
In je persoonlijke leeromgeving vind je ook de hand-out, 
toetsingsvragen en verdere onderbouwend lesmateriaal, 
zoals bijschriften en wetenschappelijke onderzoeken.
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Examen
Openboekexamens zijn nog altijd een ondergeschoven kindje 
in de wereld van het examineren. Uit onderzoek blijkt dat veel
kandidaten deze methode zien als een gemakkelijke optie 
waarvoor ze zich nauwelijks hoeven voor te bereiden. 
Openboekexamens afnemen, blijkt een zeer waardevolle 
methode van toetsing te zijn. Als examinator zoeken wij
hiermee namelijk een andere vorm van kennis.
Bij een gesloten examen wordt van de kandidaat een 
grondige beheersing van de leerstof verwacht. Hij of zij moet 
de relevante informatie korte tijd paraat hebben. Er is echter 
geen garantie dat de materie na het examen blijft hangen. 
Ook kan het moeilijk zijn om vast te stellen in welke mate de 
kandidaat de lesstof werkelijk beheerst.
Tijdens een openboekexamen moet de kandidaat snel zijn 
weg kunnen vinden in de beschikbare informatie. Door deze 
vervolgens toe te passen op nieuwe situaties, richt de student 
zich op een hogere orde van verwerkingsactiviteit. Daardoor 
toetsten wij niet zo zeer de parate kennis van een kandidaat, 
maar het vermogen om kritisch te denken en informatie te 
evalueren.
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Examen
Op zoek naar de juiste vraag

Kandidaten hebben in ieder geval een uitgesproken mening 
over deze vorm van toetsing. Over het algemeen zijn 
studenten minder gestrest voor een openboekexamen. Zij 
hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor deze variant. 
Studenten geven echter ook aan dat zij deze toetsen wel als 
moeilijker ervaren.
Als examinator is het zaak om nauwkeurig te kijken naar de 
aard van de vragen. Het mag namelijk niet zo zijn dat de 
kandidaten onder hoge tijdsdruk simpelweg de antwoorden 
uit het beschikbare materiaal moeten vissen. Wij  denken er 
aan dat studenten over het algemeen meer tijd en ruimte
nodig hebben om met de materialen te werken.
Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij 
als examinator echter alle kanten op binnen deze vorm van 
toetsing. Door zorgvuldig het beschikbare materiaal te 
selecteren en creatief om te gaan met de vraagstelling 
toetsten wij  niet alleen het kennisniveau, maar ook de 
vaardigheid van uw kandidaten.
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Examen
Ondersteuning

Om de student volledig te ondersteunen naar de eindkwalificaties zijn 
er na elke videoles MC zelftoetsingsvragen opgesteld. Deze vragen 
zullen ook random in het examen worden opgenomen, als MC of NC 
vraag.

Alvorens het examen plaatsvindt worden gezamenlijk alle lessen 
herhaald ter opfrissing van de studie, ten einde een zo positief mogelijk
resultaat te behalen van het af te leggen examen. De doelstelling is dat
de kandidaat zijn leerstof direct met veel enthousiasme en parate 
kennis zal integreren in de praktijk.

Aan het eind van alle lessen vindt een laatste webinar plaats met een 
theorema, welke een handvat is voor het opstellen van een 
behandelplan.
Het behandelplan wordt gezien als eindscriptie, waarmee alle lesstof 
wordt vertaald naar de praktijk.
Na het maken van een behandelplan is de kandidaat vaak zo 
enthousiast over de opgedane kennis, omdat men daarmee direct een
toepasbaar plan opgesteld heeft voor  behandeling of coaching binnen
de praktijk. 
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Competenties

Kwaliteit
HBO kerncompetenties 

onder toezicht van 
KTNO 

BTW Vrij
Onderwijsinstelling is 

aangesloten bij CRKBO

Aanbevolen
Door 

brancheorganisaties 
waaronder MBOG

Privaci
Wij hanterende privacy 

wetgeving en delen 
opnames alleen via 
besloten platform

Presentie
Wij verwachten 80% 

aanwezigheid bij Q&A's

Code of Honor
Wij hanteren  een 

vriendelijke en 
ondersteunende 
communicatie 



75%

25%
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Studiebelasting

zelfstudie

contactmomenten 
 

De opleiding duurt 15 maanden en bevat 19 
videolessen. De lesvideo’s duren gemiddeld 2,5 uur. 
Waarin lesstof verwerkt zit van ruim 6 uur, mochten 
we dit klassikaal bespreken. Om de leerstof goed tot 
je te nemen en de vragen te maken behorende bij 
de lesvideo neemt dit wekelijks ongeveer 10 uur 
studietijd in beslag. De docent-contacturen via 
ZOOM nemen 2 uur per drie weken in beslag. De 
zelfstudie van bijschriften, leerboek en het lezen van 
literatuur gemiddeld 10 uur per week. De totale 
studiebelasting komt neer op gemiddeld 15 uur per 
week uitgezonderd van vakantie periodes. 
Totale leeromvang: 1260 uur, inclusief intervisie, 
examentrainingen en webinars.



Na het afronden van de opleiding 
hormoontherapie bieden wij aansluitend 
op de jaaropleiding geaccrediteerde 
bijscholingen aan.
Mocht je deze bijscholing naast de 
opleiding willen volgen dan is dit uiteraard 
mogelijk.

De bijscholingen worden aangeboden op 
ons besloten platform van:
www.hormooncommunity.nl
 

Bijscholing
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Gezondheidscoach,  cardioloog en onderzoeker. 
Na bijna tien jaar onderzoek promoveerde hij in 
2012 in de evolutionaire geneeskunde op het 
onderwerp voeding. Door zijn uitgebreide 
vooropleiding en zijn langdurige 
onderzoeksproject is hij als geen ander op de 
hoogte van de wetenschappelijke waarheden en 
mythes die er bestaan rondom voeding. 

-Dr. Remko Kuipers

Gynaecoloog en aanvullend opgeleid in de 
Klinische Psycho Neuro Immunologie. 

Zij heeft een eigen kliniek in Lelystad, Vrouw en 
Klinieken, waar zij vrouwen met hormonale 
klachten behandelt met een reguliere en/of 
complementaire aanpak.

- Dr. Anne-Mieke Omtzigt

Mijn overtuiging en ervaring dat elke 
gezondheidsklacht door middel van voeding, 
leefstijl en natuurlijke middelen positief te 
beïnvloeden is. De complementaire geneeskunde 
zie ik als een mooie en zeer waardevolle aanvulling
op de reguliere geneeskunde. Samenwerking 
tussen beide geneeswijzen biedt het beste voor de
patiënt. Na ruim 20 jaar in de reguliere zorg te 
hebben gewerkt ben ik opnieuw gaan studeren en 
ben in februari 2003 met mijn praktijk gestart in 
natuurlijke geneeswijze.

- Colette Möhlmann-Zwinkels

Leraren
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Erik van Beuningen neemt je mee in de wondere 
wereld van onze hersenen, neurotransmitters en 
gliacellen. Hier wordt duidelijk waar brein 
gerelateerde klachten zijn oorsprong vinden en 
wat we eraan zouden kunnen doen. Als biologisch 
psycholoog heeft Erik van Beuningen een brede 
interesse in alles wat met menselijk gedrag te 
maken heeft

- Drs.Erik van Beuningen

Natuurgeneeskundig therapeut Kim Bell neemt je 
graag mee in haar passie over kruiden en 
gezondheid. Uit eigen ervaring weet ze hoe 
waardevol kruiden kunnen zijn in het aanpakken 
van grote en kleine ongemakken. Het doorgeven 
van de oeroude kennis over 
gezondheidsbevorderende kruiden tijdens haar 
workshops, in 1 op 1 gesprekken met cliënten en 
tijdens haar functie als docente bij Hormoon 
Community Nederland. - Kim Bell

Dr. Marijke Gordijn is directeur van Chrono@Work 
en werkt als gastmedewerker aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Gordijn houdt zich bezig met de invloed van ons 
dag- en nachtritme op onze psychische en fysieke 
gezondheid. In haar onderzoek bekijkt ze op welke
manieren voeding, slaap en licht ons welzijn 
kunnen bevorderen. Essentieel daarvoor is dat 
mensen zowel rekening houden met het tijdstip 
van de dag als luisteren naar hun persoonlijke 
biologische klok. - Dr.Marijke Gordijn

Leraren
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Als klassiek geschoolde arts, ben ik actief geweest 
als huisarts, verpleeghuisarts, 
consultatiebureauarts en docent. Tijdens mijn 
jarenlange ervaring in de reguliere geneeskunde 
raakte ik geïnspireerd door het moedige pad wat 
een aantal patiënten namen om gezond en 
zorgzaam naar zichzelf en anderen te gaan leven. 
Ik besloot mij volledig in te zetten om mensen te 
leren gezond en zorgzaam te leven en hun plaats 
in de tijd en het leven te accepteren. 

- Dr.Jaap Jacobs

Dorte Kramer is voedingsdeskundige en werkt als 
arts- en therapeut-ondersteuner bij Biovis MVZ 
GmbH, een Duits laboratorium. Een prachtige 
organisatie waar kennis en kwaliteit op de 
voorgrond staan.

- Drs. Dorte Kramer

Met mijn veelzijdige praktijk en marketing ervaring
breng ik de lessen samen tot een geheel binnen de
opleiding, zodat de student een pasklaar 
behandelplan heeft gecreëerd  wat direct 
toepasbaar is in de praktijk.En zorg ik voor de 
groepsdynamiek en ondersteuning van de student
op het onlineplatform .

Anita Admiraal

Leraren
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Rineke geeft al jarenlang lezingen en trainingen 
door heel Nederland over de innige connectie 
tussen onze gezondheid, voeding en de 
gezondheid van de aarde. Voor haar is dit de 
ultieme manier om mensen het verhaal achter ons
voedsel, hun gezondheid en de gezondheid van de
aarde mee te geven.

- Rineke Dijkinga

Het is onmogelijk om de kennis van Rineke 
Dijkinga over hormonen en de invloed op de 
homeostase in één videoles over te  brengen. De 
velen bezoeken van Hormoon Community 
Nederland aan haar 'Westerwolde landgoed' 
maakte dit duidelijk. Een postzegel op de 
Nederlandse kaart, waar met een passie gewerkt 
wordt aan natuur en de gezondheid van de mens.

PUUR Westerwolde

Om de Kennis van Rineke Dijkinga te kunnen 
overbrengen heeft Hormoon Community 
Nederland haar gefilmd, in haar natuurlijke 
habitat. Zij vertelt in 15 video's alles over voeding 
en hormonen, wat je zou moeten weten als 
student van HCN. Én kan overbrengen aan je 
medemens.
Exclusief voor Hormoon Community leden.

HCN-tv

Unieke samenwerking
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We willen graag dat je succesvol wordt met je 
opgedane kennis in de parktijk daarom  hebben 
we 6 filmpjes opgenomen met Veronique Prins : 
De ondernemerscoach voor coaches en 
therapeuten!
Zij is een echte Kick Ass ondernemerscoach. Bij 
haar gaat het vooral om doen.  Haar klanten 
noemen haar liefdevol confronterend. Naast een 
Kick Ass coach te zijn heb ik vooral ook een heel 
groot hart.

- Veronique Prins

Veronique neemt je mee op haar pad van de 
afgelopen jaren en laat je ook de achterkant van 
‘de mooie voorkant’ zien. Ze deelt in dit 
bloedeerlijke en soms confronterende boek de 
strategische en mindset-kant van succes. Op haar 
unieke manier: direct, humoristisch en vooral 
lekker duidelijk, precies zoals Veronique is. Je krijgt
in dit boek dé Kick Ass code om je praktijk slimmer
of sneller op te zetten.

Dé kick-ass code

Je bent een kei in je vak en zet je vol passie in voor 
je klanten, hen helpen is jouw
missie. Je bent je praktijk gestart, zodat je kan doen
wat je het
allerliefst doet én om voor jezelf een vrijer, 
onafhankelijker bestaan op te bouwen.
De werkelijkheid is vaak anders: heel veel uren, 
een laag inkomen en je moet je
bezighouden met allerlei aspecten van het 
ondernemerschap waar je (nog) niets mee hebt.

Je zaak voor elkaar

Unieke samenwerking

GRATIS BIJ DE OPLEIDING
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Leveringscondities

Inschrijven
Via de website:

www.opleidinghormonen.nl

Betaling
Direct met kado
5 termijnen 10% * 

*administratiekosten

Voorwaarden
NTRO

B2B en Consument
 



Wat de vakopleiding hormoontherapie mij 
gebracht heeft is meer inzicht in de vraag waarom 
zijn er hormonale klachten ontstaan? Op deze 
manier van benaderen van mijn klanten ben ik 
echt de expert geworden in mijn vakgebied. 
Neem eens een kijkje op mijn website: 
 https://claudiavesters.nl. En wellicht kan ik je 
inspireren om de vakopleiding Hormoontherapie 
gewoon te gaan doen!”

- Claudia Vesters

Wat een geweldige opleiding met een ontzettend 
mooi docententeam! Ondanks dat ik achter de 
computer de lessen bekijk, “hang” ik toch aan de 
lippen van de docenten. Heel fijn om de les stop te
kunnen zetten, of even terug te spoelen om het 
nogmaals te beluisteren. Daarnaast staan in de
online studentenomgeving ook nog duidelijke 
documenten klaar om de lesstof te ondersteunen. 
Dit met de maandelijkse Q&A maakt dit tot een 
geweldig leerzame opleiding! Anja van Dinter

Eerlijk gezegd heb ik getwijfeld toen ik startte met 
de opleiding hormoontherapie. Ik was immers al 
arts, en gepromoveerd, dus wat zou deze opleiding
me nog brengen? En zou het niveau niet te laag 
zijn, gezien mijn uitgebreide opleiding? Maar nu, 
ruim anderhalf jaar later, kan ik zeggen dat ik juist 
ontzettend veel geleerd heb! Inhoudelijk; maar dat
niet alleen.Deze opleiding heeft me ook geleerd 
anders naar ziekte en hormoonverstoringen te 
kijken dan ik gewend was. 
En dat geeft vaak hele andere, waardevolle 
inzichten, die ik voorheen had gemist. 

Kimiko Broeze

Zij gingen je voor

https://claudiavesters.nl/
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HORMOON COMMUNITY NEDERLAND

Sinds 2010 hebben wij vanuit Hormoon Community Nederland al vele 
Hormoontherapeuten opgeleid en met zijn allen al duizenden mensen 
geholpen met hormonaal gerelateerde klachten. Het geven van opleidingen is 
onze core-business maar daarnaast doen we ook veel met cursussen, 
lezingen, blogs, evenementen, video's en coachingstrajecten. 
Wij hebben veel geleerd over wat je écht verder helpt en wat niet. We weten 
bijvoorbeeld dat het volgen van zware en strenge diëten bij overgewicht niet 
vol te houden is en medicatie bij depressie of slaapproblemen geen 
permanente oplossingen bieden. IVF trajecten vaak langer duren dan nodig is. 
Hulp wordt vaak een lang traject en dat is niet ons doel.
Na meer dan 11 jaar hebben we de kans gezien online advies te geven en 
een betere oplossing voor jou bedacht! Direct contact met dé juiste 
hormoonexpert is essentieel voor jouw optimalisering of herstel van je 
hormonen.
Onze specialisten staan internationaal te boek als autoriteiten op hun 
vakgebied. Dankzij hen heeft Hormoon Community Nederland alle parate 
kennis over hormonen, hormoonverstoorders en hormonale klachten in huis. 

Wij zijn er om jou te helpen, wij wijzen jou de weg. Langer zoeken is echt niet 
nodig. De oplossing voor je hormonale problemen ligt vanaf nu binnen 
handbereik.

Help jij mee? Sluit je dan bij ons aan!
 


