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Health Science Milton Keynes University Uk 2013 - heden
Klinische psychologie (thuisopleiding 2 jaar opleidingscentrum Nederland (BSc) )( examens niet
meegedaan wegens overlapping opleiding in UK waarvan klinische psychologie deel uitmaakt van het
verplichte pakket)
Aromatherapie 3 jaar (1 jaar in Nederland – 2 jaar Frankrijk)(1997)
Geïntegreerde gemmotherapie (7 jaar) (Fédération Européenne d’Herboristerie) Vielsalm (1997) –
grondlegster opleiding gemmotherapie in Vlaanderen
Orthomoleculaire geneeskunde (1 jaar Nederland – 2 jaar Fédération Européenne d’Herboristerie
(2000) (+ bijscholingen Faché instituut – Sint Martens latem)
Bachbloemen: De walnoot, Belgisch Centrum voor opleiding bachbloementherapeut – Bachflower
institute Mount Vernon UK) (1996)
Spagyriek:Opleiding door Prof Naïdu (Zwitserland) - opleiding door T. Céron Frankrijk(2002)
Fytotherapie: 5 jaar opleiding Apotheker P. Gerard Oostende(1996)
Algotherapie: Institute Plein-être Bretagne (1999)
Herborist: Syntra Brugge (1996) (herborist en kruidenverwerker waren toen nog samen in een
opleiding)
Epigenetics: opleiding door Prof Ames Florida (diverse modules)
Bewust-zijnsastrologie (5 jaar)
Omgaan en begeleiding kankerpatiënten (voeding en psychische begeleiding) module door UZA (2008)
Biochemie door Dr Wuyts
Voeding en chemie door Dr Wuyts
Diverse kortlopende opleidingen (geneeskunde, immunologie, genetica, voedingsleer, natuurvoeding
etc) in binnen- en buitenland
Diverse bijscholingen in Nederland – Frankrijk – UK en Duitsland
Jaarlijkse deelname aan diverse congressen – België – Duitsland (heilpraktiker) – Frankrijk –Nederland
– wereldcongressen SEB (zie verder)
Toerisme Hotel- en toerismeschool Spermalie

PUBLICATIES OP EIGEN NAAM
Vertaling boek Gemmotherapie, P. Andrianne – Frans->Nederlands
Planten, Levenskracht en DNA
Zeewier, de toekomst
SPECIALISATIE cursussen in eigen beheer – publicatie eigen syllabi
 Kruidenleer – klassieke kruiden – exotische planten (vooral Amazone-woud)
 Orthomolculaire voedingsleer/ superfoods
 Geïntegreerde gemmotherapie (eigen ontwikkelde opleiding)
 Cyclische fytotherapie (eigen ontwikkelde opleiding)
 Aromatherapie
 Kruidengeneeskunde volgens Hildegard van Bingen
 Bachbloemen

ERVARING ALS DOCENT
 Freelance docente in hoofdberoep sinds 1998

2000
2012
2014

















Producttrainer en gastdocente– Keypharm Physalis ( vanaf 2009)
Producttrainer – HerbalGem (2000-2013)
Producttrainer – Biover (1999-2009)
ColruytGroup Acadamy: 2011
Gastdocent in opdracht van bedrijven
Syntra West sinds 2004 – 2014: Kruidenleer – productkennis – eindwerkbegeleiding – voedingsleer –
inhoudsstoffen – teelttechnieken – opleiding uitbater natuurvoedingswinkel – praktijk kruidenverwerker –
aromatherapie kruidenverwerker
Knokke Cultureel Centrum: opleidingen kruiden – aromatherapie – diverse andere 2006
Syntra Aalst: bijscholing voor herboristen gemmotherapie (2006-2007)
Eigen opleidingscentrum GezondNatuurlijk: gemmotherapie – aromatherapie – bijscholingen allerhande
sinds 1999 – vandaag (www.nancypopieul.be – www.opleidingscentrumgezondnatuurlijk.com)
Natuurlijk Genezen: docente kruidenleer – gezonde levenswijzen etc 1997-2010
Gastdocent congressen: oa. arts, therapeut en apotheker (NL Utrecht) – Zenith etc
Gastdocent culturele centra – Vormingscentra – organisaties van naturopaten
Opleidingen in Nederland – Duitsland – Uk en Frankrijk in opdracht van diverse instanties of eigen beheer.
Voordrachten voor artsen – samen met een arts

VERWANTE ERVARING
Praktijk voor individuele begeleiding sinds 1998
Samenwerking groepspraktijk arts te Knokke : sinds 2010
Bookreviews voor Society for Economical Botany (SEB) – recent 2015 –
Rhodiola rosea (https://www.crcpress.com/Rhodiola-rosea/CuerrierAmpongNyarko/9781439888407)
TALEN
Nederlands – moedertaal
Engels – vloeiend gesproken – schrijven en lezen – schrijven en verwerken Engelstalige wetenschappelijke
papers
Frans - vloeiend gesproken en lezen en schrijven
Duits – vloeiend gesproken en lezen en schrijven
Spaans – lezen
LIDMAATSCHAP


Actief lid Society for Economical Botany (wereldorganisatie botanisten – herboristen en
ethnobotanisten ) – deelname aan wereldcongressen

