
Wat doet EFM Voeding en Advies 
nog meer? 

“Overgang en Voeding”

Als gecertificeerd ervaringsdeskundige begeleid ik vrouwen 
tijdens deze belangrijke fase in hun leven. Voeding speelt 
een hele belangrijke rol om overgangsklachten te vermin-
deren of te voorkomen.

“Gezond Zwanger”

Professionele begeleiding  voor/tijdens en na de 
zwangerschap voor “moeder & kind” in gezonde voeding, 
gewicht en leefstijl.

“Supermarktsafari”

Wat staat er op een etiket? De basis voor gezonde verant-
woorde voeding begint bij kennis over het voedingsmiddel 
wat je koopt. Wat voor ingrediënten zitten erin? Wat zijn 
additieven en E-nummers? Samen gaan wij dit overzichte-
lijk in kaart brengen. 

“Kijkje in de Keuken”

Gezond advies over de levensmiddelen in jouw keuken.

Voor wie kan EFM Voeding en Advies wat 
betekenen?

Je wilt gezond verantwoord afvallen of aankomen.
Je wilt weten of je gezond en voldoende eet.
Je wilt weten wat een gezonde leefstijl is.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk -uit de 
aanvullende verzekering- de kosten van consulten voor ge-
wichtsbeheersing. Bezoek www.efmvoedingenadvies.nl of 
informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

EFM Voeding en Advies is aangesloten bij:

EFM Voeding en Advies komt naar je 
toe voor een persoonlijke deskundige en 

kwalitatieve begeleiding.

Bezoek          van EFM Voeding en Advies en        , 
dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

06 237 888 05

info@efmvoedingenadvies.nl

www.efmvoedingenadvies.nl

Meer informatie of afspraak maken?



“Gezond in gewicht”

Mijn naam is Esther Dobber, oprichtster van EFM 
Voeding en Advies. Als gediplomeerd gewichtsconsulente 
en voedingsdeskundige geloof ik dat, iedereen voldoende 
doorzettingsvermogen en wilskracht heeft om af te vallen. 
Met overgewicht heb je o.a. een verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk. Daarom is 
het van belang om extra goed op je voeding te letten en je 
gewicht onder controle te houden. 

Geloof in jezelf daar gaat het om!

Voor de één is een gezond gewicht geen probleem, voor de 
ander is het een gevecht tegen de kilo’s. Na het zoveelste 
dieet kom je tot de conclusie dat het niet het gewenste 
resultaat oplevert. Ik ben de steun in de rug om het afvallen 
mogelijk te maken. 

Een vakkundige persoonlijke advisering en 
begeleiding liggen hieraan ten grondslag 

Handige tips en tricks die passen bij jouw leefstijl om het 
gewenste streefgewicht te bereiken en nog veel belangrij-
ker te behouden.

Ik kom graag naar je toe en maak in jouw vertrouwde 
omgeving een plan op maat dat gericht is op een 
gezond voedings- en beweegadvies. 

Je gaat je gezonder, vitaler, energieker voe-
len en afvallen is de positieve deler! Een 
win-win situatie.

Ik kijk er naar uit om met jou te mogen samenwerken!

Een gezonde groet, 

Esther Dobber
EFM Voeding en Advies

Wat goed je bent zover! Je gaat gezond 
investeren in jezelf! 

Motivatie en stimulatie zijn hierin 
de sleutelwoorden.

“Een gezonde leefstijl met het gewicht 
dat bij je past en wat leidt tot een 

blijvend resultaat”. 

Kennismakingsgesprek & intakegesprek 
(inclusief meting en uitreiking voedingsdagboek)

Aansluitend op de kennismaking volgt een 
uitgebreide meting met professionele weegappa-
ratuur, waarbij de BMI, gewicht, spier- en vetper-
centages worden vastgesteld. We gaan uitvoerig 
de huidige leefstijl en gezondheid bespreken. 
Zelfs een handig voedingsdagboek om het 
huidige eet-/drinkpatroon te noteren, wordt 
verstrekt.  

FASE 1

Adviesgesprek voedingsdagboek 

Naar aanleiding van het ingevulde voedings-
dagboek volgt een uitgebreide analyse met 
een voedings- en beweegadvies op maat (incl. 
weekmenu en tips). Er worden realistische doelen 
gesteld, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt 
gehouden met de dagelijkse hectiek zoals werk 
en gezin.

FASE 2

Begeleiding “Op Maat” 

Vervolgbegeleiding en aandacht voor de voort-
gang. Mogelijkheid om vragen te stellen en te 
beantwoorden. Bijsturing en nieuwe metingen 
indien gewenst. 

FASE 3

“StrippenkaartCoaching” 

“Het steuntje in gezond gewicht”  voor extra 
advies over de nieuwe gezonde leefstijl.

FASE 4

Het plan van aanpak bestaat 
uit 4 fases:  


