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Het einde van de zomervakantie is helaas alweer in zicht. Ik hoop dat je kon 
genieten van een mooie en deugddoende zomer. Met de academie staan 
we te popelen om terug aan de slag te gaan en iedereen mee te nemen in 
het wonderlijke verhaal van de gemmotherapie. Of hoe je met embryonaal 
weefsel van bomen en struiken de gezondheid bij mens en dier kan 
bevorderen. Naast het online gebeuren, organiseren we terug live 
opleidingen. We hebben sinds kort een vast plek namelijk de Abdij van 
Maredret in de buurt van Namen. Uiteraard kan een opleiding bij jou in de 
buurt of via een bedrijf nog steeds georganiseerd worden.  

 

Opleiding tot gecertifieerd 
gemmotherapeut (online) 
Start 2x per jaar (januari en september) 
Wil je graag aan de slag als gemmotherapeut? Wil je de 
gemmotherapie als een volwaardige therapie aan je praktijk 
toevoegen? 
Deze opleiding start opnieuw in september en bestaat uit 10 
zoomlessen en online studie. 
de online classroom lessen aan door op 19/09 -10/10 - 21/11 - 19/12 
2022 en 16/01 -13/02 - 13/03 - 17/04 - 15/05 - 2/06 telkens van 19u 
tot 21u 
 

 

Gemmotherapie voor 
dieren(online) 
In deze opleiding maak je kennis met de basis van de gemmotherapie - 
gemmotherapie volgens de homotoxicologie - gemmotherapie volgens 
de cyclische fytotherapie - gemmotherapie inzetten bij verschillende 
diersoorten. 
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die al een basiskennis 
dierengeneeskunde heeft en dierenverzorgers. 
De opleiding is volledig online, je studeert wanneer het jou uitkomt. Er is 
begeleiding van de docent voorzien. je dient na de start maandelijks een 
korte opdracht uit te voeren en via mail aan de docent te bezorgen. (data 
ontvang je bij activatie van je logincode) De opleiding wordt afgerond 
met een online examen. 

 



Abdij van Maredret 

Even ten Zuiden van Namen (B) ligt de mooie abdij van Maredret. Het 
domein van 15 Ha is een oase van rust en natuur. De zusters leven er in 
eenvoud en stilte. Een aantal jaar geleden hebben de zusters beslist om 
zich naast gebed en kunst ook toe te leggen op natuur en 
natuurgeneeswijzen vooral dan volgens de Heilige Hildegard van Bingen. 
Het gastenverblijf is eenvoudig, de maaltijden zoveel mogelijk met 
ingrediënten uit eigen tuin. Voor mij zijn opleidingen natuurgeneeswijzen 
veel meer dan kennisoverdracht...  
Ik vind het samen-zijn, mekaar ont-moeten, de alchemie nl delen en 
verbinden van onschatbare waarde tijdens opleidingen... Je geniet naast 
je opleiding ook van de rust, samen eten, 's avonds even kunnen 
napraten of een wandeling maken... stilte en verstilling... verbinding met 
gelijkgestemden ... vriendschap ... Liefde 
Gemmotherapie is een prachtige vorm van holistisch denken en helen.  
Prachtig om op zo’n mooie plek dit te mogen delen met jullie. 

  

Gemmotherapie, een 
introductie 
weekend van 4-6 november 2022 of 1-2 april 2023.  
Ik neem je mee in de basisprincipes en geleidelijk aan bouwen we op 
zodat je op zondag naar huis gaat met een schat aan onmiddellijk 
bruikbare informatie. Daarnaast geniet je van de rust, gezelligheid, nog 
na praten met de collega’s… Je komt aan op vrijdag, geniet van een 
rustige avond. De opleiding start op zaterdag om 10u.  
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Intensieve training 
Gemmotherapie  
van 17 tot 21 april 2023 
Deze opleiding is geschikt voor wie meer wilt dan een introductie en 
liever live lessen volgt dan online. We doorlopen alle invalshoeken van 
de gemmotherapie. Je maakt kennis met de fytosociologie, 
homotoxicologie… vervolgens bekijken we de gemmotherapie volgens 
verschillende thema’s immuniteit, ademhaling, bewegingsstelsel, 
spijsvertering… Via oefeningen ontdek je hoe je een individuele 
therapie kunt samenstellen.  
Je verblijft in de abdij van maandag tot vrijdag. De opleiding start op 
maandag 10u30 tot 16u30 – dinsdag, woensdag en donderdag van 
09u30 tot 16u30 – vrijdag van 09u30 tot 12u30  
 

Masterclasses (online) 

Wie zich graag verdiept en de kennis over de gemmotherapie steeds 
weer bijschaaft zijn er de online masterclasses. In elke masterclass 
bespreken we kort een aantal basiselementen en vervolgens alle 
gemmo’s die kunnen gebruikt worden.  

  

 

Gemmotherapie en diabetes (online) 
25 september van 10u tot 12u en van 13u tot 16u30 
Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op 
prediabetes en diabetes en dan vooral de gemmotherapie 
die kan ingezet worden te ondersteuning.  

 
  

 

 

Gemmotherapie en slaap (online) 
Lunch Webinar 22/09/2022 van 12u tot 13u  
Tijdens dit Webinar gaan we dieper in op de verschillende 
gemmotherapeutische producten die kunnen gebruikt 
worden om de slaap te bevorderen. 
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Masterclass gemmotherapie en 
osteoporose  
zaterdag 22 oktober 2022 van 09u30 tot 12u30 
In dit Webinar gaan we dieper in op het ontstaan van 
osteoporose en welke gemmotherapeutische producten 
kunnen ingezet worden zowel ter preventie als bij 
osteoporose 

 
 

 

 

 

 

Gemmotherapie en 
cholesterolhuishouding  
19 november 2022 van 10u tot 16u30 
Tijdens deze masterclass gemmotherapie bespreken we 
de cholesterolhuishouding en de gemmotherapeutische 
producten. 

 
 
 
 
 

Meer info en inschrijven 
www.academie-voor-gemmotherapie.com 

 
 

deze academie maakt deel uit van de School 
voor Westerse Natuurgeneeswijzen 
www.swn-natuurgeneeswijzen.com  
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