
Driemaanden-traject 
“Salutogenese, oorzaken 

van gezondheid”

Het driemaanden-traject “Salutogenese” is bedoeld voor mensen die in 
korte tijd veel informatie willen vergaren over manieren om met leefstijl invloed 
te hebben op de werking van hun lichaam, zodat de leefstijlaanpassingen snel 

kunnen worden geïmplementeerd in het dagelijks leven. Het traject is gericht op 
het stimuleren van de eigen gezondheid, dus uitermate geschikt voor mensen 

met chronische aandoeningen.

Tijdens het traject geeft Birgit Spoorenberg (consultatief arts evolutionaire 
geneeskunde/ klinische psychoneuroimmunologie en voormalig huisarts) uitleg 

over de werking van verschillende orgaansystemen om inzicht te geven in wat je 
zélf kunt doen om gezondheid te stimuleren. 

We zullen onder andere stilstaan bij het stress- en afweersysteem, voeding, 
beweging, psychosociale stress, bioritme en zingeving. 

Omdat er in een zeer klein groepje wordt gewerkt, is er veel ruimte voor interactie en 
zal er intensief contact met elkaar zijn over de mogelijke leefstijlaanpassingen. 

Er is een driemaanden-traject van een vijftal ochtenden verdeeld over 3 maanden 
(de Maastrichtse ochtenden-variant), en een compacte variant waarbij na een intensieve 

salutogenese-tweedaagse een online-contactmoment en een terugkom-ochtend 
gepland staan (de intensieve Bemelen variant). Deze laatste variant vindt plaats bij B&B 

Antoniusbank in het prachtige zuid Limburgse Bemelen, waardoor deze “intensive” 
juist erg geschikt is voor mensen die van verder weg komen. 

Meer informatie over de beide varianten: Z.O.Z

Optie 1) 
Intensieve Bemelen-variant:
ma 15 en di 16 maart (10-16u in Bemelen)
ma 3 mei (9-11u online)
ma 28 juni (10-15u in Bemelen)
- - - - - - - - - - - - - 

Optie 2) 
Maastrichtse ochtenden-variant:
woe 10 maart (9:30-12u)
woe 24 maart (9:30-12u)
woe 14 april (9:30-12u)
woe 19 mei (9:30-12u)
woe 16 juni (9:30-14u)
in Maastricht, lokatie volgt.
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< DE INTENSIEVE BEMELEN VARIANT  > 
De “intensieve Bemelen-variant” van het driemaanden-traject gaat van start met 

een intensieve tweedaagse bij B&B Sint Antoniusbank: twee dagen lang gaan we met 
elkaar aan de slag en wisselen we theoretische kennis en de vertaalslag naar het eigen 

leven met elkaar af. Het thema van de tweedaagse intensive is “practice what you preach” 
dus we zullen veel buiten zijn, in beweging en in de natuur. Ontbijt en lunch zijn 
natuurlijk in lijn met salutogenese: vers, biologisch, lekker en gezond en kunnen 

inspireren om er thuis zelf ook mee aan de slag te gaan. 

Met de kennis uit de tweedaagse intensive kunt u vervolgens thuis aan de slag. 
Na zes weken volgt er een online ochtend-sessie voor eventuele vragen en evalueren 

we de voorgenomen aanpassingen. 

Na 3 maanden komen we weer bij elkaar om te bespreken hoe het met iedereen is gegaan, 
eventuele puntjes op de i te zetten en nieuwe aanpassingen te formuleren voor de komende 

periode. En natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijke “salutogenese-lunch”. 

< KOSTEN > 
De “intensieve Bemelen-variant” van het driemaanden-traject kost 630 euro voor 

1 persoon en 1060 euro voor 2 personen (2 persoons kamer), inclusief 2 overnachtingen 
met ontbijt en lunch (in salutogenese-stijl), de tweedaagse, de online ochtend-sessie 

en de afsluitende dag met lunch. Houd rekening met een beperkt aantal plekken 
(ook voor overnachting). Ditzelfde traject maar zonder overnachtingen en ontbijt 

kost 470 euro voor 1 persoon en 880 euro voor 2 personen.

Meer informatie en aanmelden: www.cursussalutogenese.nl
Meer informatie over de B&B: www.sint-antoniusbank.nl

- - - - - - - - - - - - - 

< DE MAASTRICHTSE OCHTENDEN-VARIANT  > 
De “Maastrichtse ochtenden-variant” van het driemaanden-traject bestaat 

uit een vijftal ochtendsessies waarin we met elkaar aan de slag gaan, de theoretische 
kennis en de vertaalslag naar het eigen leven met elkaar afwisselen. Het thema van 

het driemaanden-traject is “practice what you preach”, dus we zullen veel buiten zijn, 
in beweging en in de natuur. 

De eerste 3 bijeenkomsten staan gepland in de eerste maand. Met de kennis uit die 
ochtendsessies kunt u vervolgens thuis aan de slag. Na 2 maanden komen we weer bij 
elkaar om te bespreken hoe het met iedereen is gegaan, eventuele puntjes op de i te 

zetten en nieuwe aanpassingen te formuleren voor de komende periode.
Tenslotte komen we dan na 3 maanden weer bij elkaar voor een ochtendsessie en 

ronden af met een afsluitende salutogenese-lunch.

< KOSTEN > 
De kosten voor deze “Maastrichtse ochtenden-variant” van het driemaanden-traject 

bedragen 395 euro voor 1 persoon en 740 euro voor 2 personen, inclusief de 5 
ochtendsessies en de afsluitende lunch. Houd rekening met een beperkt aantal plekken.

Meer informatie en aanmelden: www.cursussalutogenese.nl
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