
Orthomoleculair voedingsdeskundige en

Yoga docent  

Hoi, ik ben Anouk 

Founder of byAnouk
@anoukhoving_healthybanouk



Dit ben ik 
Anouk, 31 �aar, mama van 3 k�ds en hond
Kees. Pass�e voor gezondhe�d.  De persoon
d�e door alles en �edereen (en �n het
b��zonder moeders) wordt benaderd als
het gaat om gezonde voed�ng en
natuurl��ke remed�es. �s pro labtesten en
onderzoek én weet dat er meer �s dan dat.  
Houdt van gezond eten, natuur en
bewegen, net zoals een lekker glas w��n,
u�teten en een goed (dans!) feest�e. 

Even voorstellen



02

BYANOUK WERKWIJZE

LABONDERZOEK 
Meten = weten! Er wordt zowel regulier,

als complementair onderzoek gedaan

met bloed (d.m.v. 1 vingerprikje). 

 Tekorten in vitamines en mineralen,

darm parameters, pathogeen belasting,

hormonen, ontgifting en toxische

belasting worden o.a. onderzocht met

de EMB bloedtest. Lees meer. 

03ADVIESCONSULT +
PERSOONLIJK ADVIES

Op basis van het uitgebreide intakegesprek en

de uitslag van het  bloedonderzoek bespreken

we tijdens het adviesconsult van 60 minuten

jouw persoonlijke advies waar je de komende

tijd mee aan de slag mag gaan. De adviezen voor

voeding - en leefstijl krijg je ook digitaal

toegestuurd.  

01INTAKE GESPREK 
Tijdens een intakegesprek van 90 minuten

bespreken we jouw klachten en hulpvragen,

je medische achtergrond en huidige leefstijl-

en voedingspatroon. 

Health byAnouk consulten  byAnouk



Precies weten welke voeding, 

 suppletie en leefstijladviezen

wel werken voor jouw unieke

lichaam. 

Naar....
Niet weten welke voeding en 

 leefstijl nou écht bij jou past

en op zoek naar hulp voor je 

 (hormonale- en darm) klachten

.   

Van...

VS



Een regelmatig ontlastingspatroon,
minder opgeblazen en voedingstoffen
die wél worden opgenomen. 

Hormonen die vóór je werken 

Energiek, blij en een stralende huid  

Opgeblazen buik, wisselende ontlasting
en voedingsstoffen die niet goed
opgenomen worden. 

Homonen die tegen je werken 

Moe, futloos en huidklachten  

Na ...Voor ...



Eveline van Grootel
Anouk heeft me enorm veel �nz�cht gegeven,
maar was noo�t belerend. Ze denkt mee �n
oploss�ngen en heeft geen oordeel. �k heb alle
adv�ezen n.a.v. de EMB test en het
adv�esconsult omarmd. �k ga never noo�t meer
terug naar hoe het was, want �k heb meer
energ�e, z�t lekkerder �n m��n vel en m��n hu�d
�s beter dan oo�t.  



Loes Rosenberg 
�k kwam b�� Anouk voor m��n hu�dklachten d�e rond
m��n 29e opeens opspeelden. Het zorgde voor veel
stress en �k kon n�et meer normaal naar mezelf k��ken
�n de sp�egel. N�et alleen m��n hu�dproblemen z��n nu
over, maar �k heb er zoveel meer aan overgehouden.
Anouk heeft me ontzettend veel geleerd. M��n
eetpatroon �s compleet veranderd en �k weet nu veel
beter wat m��n l�chaam nod�g heeft. �k voel me beter
dan oo�t. Anouk �s profess�oneeel en deskund�g, maar
daarnaast ook een heel f��n en toegankel��k persoon.
�k ben haar eeuw�g dankbaar :)  



Lieke   
Wat ben �k toch enorm geholpen met �ouw hulp!
E�ndel��k doet m��n l��f  weer mee en kom �k
energ�evol m��n dagen door.  (ok nu soms even n�et
maar dat nemen we voorl�ef t��dens de
zwangerschap;)) 



Diederik   
 Als gevolg van een salmonella �nfect�e was �k al �aren
aan het sukkelen met maag- en darmklachten.
Versch�llende med�sche tra�ecten le�den tot de
d�agnose pds zonerd verdere behandelmogel��kheden.
Door Anouk kreeg �k �nz�cht welk voed�ngspatroon
voor m�� b��draagt aan een betere werk�ng van het
darmstelsel (en daarmee het hele l�chaam) en welke
persoonl��ke gevoel�gheden �u�st n�et. De heldere en
real�st�sche voed�ngsadv�ezen hebben voor m�� een
grote vooru�tgang teweeggebracht waar �k elke dag
prof��t van heb.   



01
VOEDING 

 

 

Er zijn nergens zoveel tegenstrijdige

adviezen als in voedingsland. Vanaf nu weet

jij precies welke voeding goed is voor jou,

want elk persoon heeft andere behoeftes.

Op basis van jouw  klachten en hulpvragen, 

 de uitslag van het bloedonderzoek én jouw

unieke constitutie type ontvang je een

persoonlijk voedingsadvies.  . 

02
SUPPLETIE

 

 

Persoonlijk suppletie advies op basis van

bloedonderzoek.  Suppletie die echt werkt

én geen belasting vormt voor je lijf. Voeding

blijft altijd de basis. 

03
LEEFSTIJL  

 

 

Niet alleen veranderingen in voeding, maar

ook veranderingen in leefstijl zijn belangrijk

voor  je gezondheid. Ontspanning,

beweging,  verzorginsrituelen en je

leefomgeving worden meegenomen in het

advies. Ook leer ik je alles over het leven

volgens het ritme van de seizoenen en jouw

eigen vrouwelijke cyclus. 

04
YOGA &

ADEMHALING 
 

Yoga- en ademhalingsoefeningen die je

thuis kunt uitvoeren. Daarnaast ben je ook

van harte welkom in Studio byAnouk om

(privé)  yogales te volgen.  

DE ADVIEZEN DIE JE KRIJGT



VOEDING EN
SUPPLEMENTEN

GEDACHTEN EN
OMGEVING  

JOUW
GEZONDHEID  

BALANS TUSSEN IN-
EN ONTSPANNING 

Jouw gezondheid
�ouw gezondhe�d hangt af van meerdere
factoren. Allemaal even belangr��k én voor
elke persoon versch�llend.  

 

ByAnouk



01
ETEN MET PLEZIER 

 Geen dieet, maar heerlijke en gezonde

recepten die jouw lijf en mind voeden!  

02
HORMONAAL IN

BALANS 
Je gaat ervaren hoe het voelt als je

hormonen voor je werken in plaats van

tegen je. Hallo goed humeur, gezonde

menstruatie, hoger libido en een gezonde

huid!  

03
MEER ENERGIE
We gaan onderzoeken wat jouw

energiegevers ën energievreters zijn. Zowel

op het gebied van voeding als leefstijl. Door

te focussen op jouw energiegevers ga je

vanaf nu met veel meer energie door het

leven.  

TE VERWACHTEN RESULTATEN



EMB bloedtest  twv 199,00 euro 

Adviesconsult + persoonlijk uitgewerkt
advies 

4 weken lang 60 min privé yogales per
week + ruimte voor al je vragen  

€600,00 
byAnouk Intensive 

2 MAANDELIJKSE BETALINGEN 

Intakegesprek 90 minuten 

EMB bloedtest twv 199,00 euro 

Adviesconsult 60 minuten 

byAnouk basis 

Intake gesprek 90 minuten  

€427,00

Persoonlijk uitgewerkt advies 



Persoonlijke aandacht - 3-6 personen  

Ruimte om al je persoonlijke vragen te
stellen 

€140,00 
Yoga byAnouk 

INTENSIVE  

8 weken lang - 2 keer per week Vinyasa
Slow Flow - 60 minuten 

Persoonlijke aandacht - 3-5personen 

Ruimte om al je persoonlijke vragen te
stellen 

Yoga byAnouk

8 weken lang - 1 keer per week Vinyasa
Slow Flow - 60 minuten  

€80,00
BASIS 



1:1 of kom samen met je yoga buddy   

Personal yoga, speciaal afgestemd op
jouw behoefte. We flowen mee met
jouw eigen cyclus.  

€199,00 
Yoga byAnouk 

PERSONAL YOGA  

4 weken lang - 1 keer per week Yoga -
60 minuten 

4-7  personen 

Ruimte om al je persoonlijke vragen te
stellen rondom Zwangerschap  

Yoga byAnouk

8 weken lang - 1 keer per week
Zwangerschapsyoga- 60 minuten  

€80,00
ZWANGERSCHAPSYOGA  

Ruimte voor al jouw persoonlijke vragen
rondom voeding-, leefstijl en yoga.   



Verantwoordel��khe�d w�l nemen voor
�ouw e�gen gezondhe�d én geluk. 

Klaar bent met �e darm- en
hormoonklachten  

W�l leren eten en leven volgens �ouw
e�gen (natuurl��ke) cyclus 

Dit is voor jou als je




