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Ik ben Kristel De Vylder en studeerde af als Bachelor in de Voedings- en Dieetleer in '89 aan de KHLeuven. 
Ik ben zelfstandig diëtiste, erkend door het RIZIV, met visum FOD en beoefen het beroep te Tienen sinds 
2004.

Aangezien ik recente ontwikkelingen belangrijk vind in het kader van voedingsadvies, volg ik regelmatig 
bijscholingen. 

Onder meer in het kader van voeding, voedselovergevoeligheden, evenwichtig samengestelde 
vervangmaaltijden, voedingssupplementen, fyto- of kruidentherapie, yin-yangvoeding, polariteit, zuur-base, 
Bio-impedantiemetingen, kinesiologie. Dit naast de driejarige opleiding Shiatsu. 

Deze combinatie van bijscholingen geeft een holistische invalshoek en in de loop van de tijd evolueerden 
mijn advies en professionaliteit tot een geheel van diverse benaderingen die het goed met elkaar kunnen 
vinden.

U kan bij mij terecht voor voedingsadvies met betrekking tot overgewicht, ondergewicht, 
hypercholesterolemie, nierinsufficiëntie, diabetes, voedselovergevoeligheden of -intoleranties, maag-
darmklachten, vegetarische of veganistische voeding, premenstruele en (peri)menopauzale klachten, CVS, 
fibromyalgie, gewrichts- of spierklachten, celmuterende en degeneratieve ziekten, enzovoort, ..

Tijdens een eerste consultatie bespreken we uw voedingspatroon, worden de lichaamsmetingen 
geïnterpreteerd, de doelstellingen en het dieet besproken. 

Dit wordt in detail verder uitgediept in de 2e en verdere opvolgconsultaties. Eveneens volgen daar de 
praktische tips, recepten, het uitdiepen van eventuele knelpuntjes etc. ..

De BIVA meting vindt elke consultatie plaats.

Kristel De Vylder

Zelfstandig diëtiste, erkend door het RIZIV, visum FOD
Shiatsutherapeut

Stuurgroeplid LMN Tienen-Landen in het kader van de zorgtrajecten Diabetes en Chronische 
Nierinsufficiëntie

Occasioneel stagementor eerste en derdejaarsstudenten Voedings- en Dieetkunde KHLeuven

Recent gevolgde bijscholingen:

20/10/'15: Studieavond VBVD: Paramedisch versus Commercieel 'Toepassing voedingssupplementen, 
vervangmaaltijden en proteïnemaaltijden in de Diëtistenpraktijk'
8-11/10/'15: Expo Milaan met Equilibre3
26/9/'15: Bioradix Vipdag ' 'Slim en doeltreffend afslanken', 'Man in evenwicht'
4/6/15: Maag-darm-levercongres (Sana)
9/5/15: Bioradix Vipdag 'De lever als regulator van de gezondheid'
23/4/15: Lentesymposium VBVD 'Voedselallergie en -intolerantie'
9-14/3/15: Week van de Diëtist 2015
27/2/15: EQ3 basistraining BIA
4/11/'14: Herfstsymposium VBVD, 'Obesitas, de wereld uit balans'
25/10/'14: Wereld Psoriasisdag
18/10/'14: Gespecialiseerde opleiding 'Voedselovergevoeligheden vlugger herkennen en juist aanpakken ' 
(Sana)
2/10/'14: Intensieve training rond interpretatie en gebruik van BIA metingen, Equilibre3
17/5/'14: Slim en vitaal afslanken, Bioradix
...
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