Integrale Personal Training
Integraal betekent letterlijk “volledig, er ontbreekt niets aan”
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Dag 1 - 2

De geheimen van de stofwisseling van het vetweefsel en de spieren ontrafeld;
de biochemische routekaart.

Dag 3 - 4 De biochemische routekaart en het ontstaan van overgewicht, ziekte en vermoeidheid

Dag 5 - 6 Profileren van individuele lichaamskenmerken zoals erfelijke aanleg,

Dag 7 - 8 Doorvertalen van het biochemische profiel van de klant (=biochemische constitutie)

Dag 9 - 10 Integrale personal training in de praktijk; oefeningen en voorbeelden.
Stuk uit de Volkskrant (maart 2013).

Met de nieuwste ontdekkingen op het
gebied van de biochemische routekaart
van het lichaam kunnen die individuele
programma’s vanaf nu steeds beter gemaakt
worden. Als eerste in Nederland organiseren
wij een opleiding voor Personal Trainers en
therapeuten op basis van deze nieuwste kennis
en leggen daarmee de basis voor de nieuwe
generatie succesvolle Personal Trainers en
Lifestyle Therapeuten.
Op basis van deze nieuwste wetenschappelijke
informatie is er een “Integraal Personal
Training programma” ontwikkeld. In september
start daarvoor een nieuwe opleiding waarin

‘Routeplanner’ menselijk lichaam brengt
revolutieteweeg in geneeskunde. (Volkskrant)

Cursusdata

Op maat gemaakte diëten ter vervanging van geneesmiddelen. Het einde van de hielprik.
Betere kankergeneesmiddelen. Volgens wetenschappers ligt het allemaal in het verschiet,
nu systeembiologen voor het eerst een complete biochemische ‘routekaart’ van de mens
hebben voltooid. “We begrijpen nu voor het eerst hoe een mens zichzelf precies maakt uit
de voeding die hij tot zich neemt” - Hans Westerhoff, hoogleraar systeembiologie. De kaart,
die zondagavond werd onthuld in Nature Biotechnology, mag gerust ‘een van de grootste
wetenschappelijke doorbraken aller tijden’ heten, vindt hoogleraar systeembiologie Hans
Westerhoff. ‘We begrijpen nu voor het eerst hoe een mens zichzelf precies maakt uit de
voeding die hij tot zich neemt. Als het dna een overzicht is van alle huizen, dan is dit de
wegenkaart die aangeeft hoe de verkeersstromen kunnen lopen.’

Groep 1

20, 21 sept. 18, 19 okt. 15, 16 nov. 13, 14 dec. 18, 19 jan. VOL

Groep 2

27, 28 sept. 10, 11 okt. 8, 9 nov. 20, 21 dec. 24, 25 jan. VOL

Groep 3

19, 26 sept. 10, 17 okt. 7, 14 nov. 12, 19 dec. 16, 23 jan. VOL

Groep 4

4, 5 okt. 1, 2 nov. 6, 7 dec. 3, 4 jan. 30, 31 jan.

Groep 5

10, 11 jan. 7, 8 feb. 7, 8 maart. 11, 12 apr. 16, 17 mei.

Groep 6

21, 22 maart. 18, 19 apr. 23, 24 mei. 13, 14 juni. 4, 5 juli.

Zie de website voor verdere toekomstige data.
Kosten:

€999,- (Bij een geldende sportvastenlicentie wordt er korting verleend.)

Examen:

Bij afsluiten van het examen met een voldoende behaalt men het
certificaat “Gediplomeerd Integraal Personal Trainer”

Docent:

Drs. Remco Verkaik (er zullen mogelijk gastsprekers gevraagd worden)

