
     HERBACOS ACADEMIE 
 

 

“ Zelf crèmes maken (emulsies) ”   - Herbacos Team 

Voor we aan de praktijk beginnen krijg je een theoretische inkijk op de 
grondstoffen en wat je allemaal zelf kan maken.  

Dit duurt ongeveer een half uurtje en daarna leer jezelf een crème maken die je 
kan gebruiken voor verschillende  doeleinden.  

 

“ Gels en serums “  - Anja Blondeel  

 
In deze cursus zal Anja je wegwijs maken in het maken van gels en serums.  Je 
leert hoe je ooggel, verfrissende huidgel, deoroller, scrubgel, gezichtsserums 
enzovoort kunt maken én kunt aanpassen aan jouw huidtype.  En uiteraard 
allemaal met natuurlijk ingrediënten! 
We gaan uiteraard ook praktisch aan de slag en maken een deoroller. 
  
“ Vloeibare zepen en shampoos“  - Anja Blondeel 

In deze cursus zal Anja je wegwijs maken in het maken van shampoos en 
vloeibare zepen.  Je leert hoe je haarshampoo, douchegel, handzeep, enz zelf 
kunt maken én kunt aanpassen aan jouw huid of haartype. 
We gaan uiteraard ook praktisch aan de slag en maken een kruidenshampoo. 

 

“ De natuurlijke huisapotheek “  -  Anja Blondeel 

Met een beetje kennis en inzicht over welke rijkdom de natuur ons te bieden 
heeft, kan je heel wat courante kwaaltjes en kleine ongemakjes zelf en op een 
volledig natuurlijke manier aanpakken. Anja laat je kennis maken met de 
voornaamste middeltjes om zelf een natuurlijke huisapotheek samen te 
stellen.  We maken gebruik van etherische olies, kruiden, tincturen en 
bijenproducten.  We gaan uiteraard ook praktisch aan de slag en maken een 
borstzalf. 

 

 



 

“ Basiscursus aromatherapie  - helende geuren“  - Anja Blondeel  

In deze lezing laat Anja je kennis maken met de mogelijkheden van etherische 
olies. Etherische olies, ook wel essentiële olies genoemd, zijn de vluchtige 
bestanddelen van aromatische planten.  Etherische olies zijn zeer sterk 
geconcentreerd en hun werking is zeer krachtig. Je maakt kennis met de 
verschillende toepassingsmogelijkheden en met een aantal van de meest 
courante etherische olies. We gaan ook praktisch aan de slag en maken een 
spierroller. 

 

“ Crèmes en lotions: basiscursus  “  - Anja Blondeel  
 
In deze cursus zal Anja je wegwijs maken in het maken van crèmes en lotions.  Je 
leert hoe je dagcrème, nachtcrème, handcrème, bodylotion, reinigingsmelk enz 
zelf kunt maken én kunt aanpassen aan jouw huidtype. 
We gaan ook praktisch aan de slag en maken een eenvoudige dagcrème. 

 

“ Crèmes en lotions voor gevorderden “  - Anja Blondeel 

In deze workshop gaat Anja dieper in op de verschillende emulgatoren, op het 
opbouwen van een recept en op mogelijke toevoegingen en hun werking. 
We gaan ook praktisch aan de slag en maken een rijke verzorgende handcrème. 

 

“ De thee is klaar “  - Anja Blondeel 

Een workshop om de zintuigen te prikkelen. We gaan ruiken, kijken en proeven. 
Tijdens deze voordracht/proeverij worden heel wat lekkere, gezonde en 
geneeskrachtige kruidentheeën besproken en uiteraard geproefd! We gaan ook 
praktisch aan de slag en stellen onze eigen thee samen zodat je thuis verder kunt 
nagenieten. 

 

“ Badproducten  “  - Anja Blondeel 

In deze cursus leer je hoe je van je badkamer een echt wellness paleis kunt 
maken.  Je leert hoe je bruisballen, badschuim, badzout, badolie, enz kunt maken 
én kunt aanpassen aan jouw huidtype.  We gaan ook praktisch aan de slag en 
maken badschuim en badzout. 
 



Wie is Anja ? 

“ Hallo ik ben Anja Blondeel  

Na mijn studies (dokter in de fysica) ging ik aan de slag als manager bij een groot 
bedrijf.  Tien jaar later voelde ik dat ik toch niet helemaal op mijn plaats zat.  Ik 
wou niet langer machines, vergaderzalen, excel tabellen en powerpoint 
presentaties, maar mensen! Ik heb mijn job vaarwel gezegd en ben opnieuw 
gaan studeren.  Eerst herborist en aromatherapeut, daarna gezondheids- 
therapeut. 

Je vindt me deeltijds bij Herbacos in Gent (een speciaalzaak voor herboristen).  Ik 
doceer twee cursussen aan de Europese Academie voor Natuurlijke 
Gezondheidszorg: kruidenbereidingen en stressbeheersing.  En je ziet me ook 
regelmatig als erkend VELT lesgever op allerlei VELT activiteiten. “ 

 
 
 
 
“ Herfst en winter door met etherische oliën”  - Geert de Vuyst - 
               Ladrôme Workshop  
 
 

Van neus, over keel en griep tot winterblues: ontdek hoe aromatische 
plantenextracten soelaas bieden bij herfst- en winterkwalen en winterse futloosheid. 

In deze praktijkgerichte workshop leer je hoe essentiële oliën ondersteuning 
kunnen bieden aan neus, keel, oor en luchtwegen bij herfst- en 
winterkwalen die de kop opsteken bij koude, winderige en vochtige dagen. 
Het gebrek aan zonlicht en warmte brengt 
vaak futloosheid en zwaarmoedigheid. Je leert hoe bepaalde essentiële oliën 
onze psyche en emotie beïnvloeden door hun opmonterende, kalmerende of 
stimulerende werking. 
Je leert hoe je ze op een handige en veilige manier kan inzetten thuis, op het 
werk en onderweg. 

 

 

 

 

 

 



 

“ Slaap en stress : het droomkoppel “  -  Ladrôme Workshop - Geert de Vuyst  

 

Ontdek hoe aromatische plantenextracten je helpen omgaan met acute en chronische 
stress overdag en bij het in- en doorslapen ’s nachts. 

 
In deze praktijkgerichte workshop ontdek je 
de sedatieve (kalmerende) eigenschappen van een aantal essentiële oliën. 
Je leert hoe essentiële oliën je kunnen helpen bij het omgaan met acute en 
chronische stress overdag en bij het in- en doorslapen ’s nachts. 
Je leert hoe je ze op een handige en veilige manier kan inzetten thuis, op het 
werk en onderweg. 
 

Wie is Geert ? 

Geert De Vuyst biedt wellbeing workshops rond geurbeleving en 
geeft opleidingen met certificatie over aromatische plantenextracten en 
toepassingen van de aromatherapie. 

In 2018 creëert Geert de tweedaagse opleiding voor professionals “Application 
thérapeutique des huiles essentielles par voie cutanée et par le massage” in 
het Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux (Enghien, België). In 
2019 introduceert hij het vak Aromatherapie in de “Bachelor in het wellbeing- en 
vitaliteitsmanagement” bij VIVES Hogeschool (Kortrijk, België). 

 

“ Kruidenverzorging bij dieren”   -  Martine Van Huffel 

 
Les 1 : Kruiden voor een gezonde vacht 

Een aantal zorgvuldig gekozen kruiden worden besproken : hun werking en de 
toepassing zowel bij paard, schaap, konijn, hond , kat en vogel 
Speciale aandacht om de natuurlijke weerstand te bevorderen met kruiden. 
Met een bereiding als voorbeeld. 
 
 Les 2 : Kruiden in de gezonde voeding bij dieren 
 
Het belang van een goede en uitgebalanceerde voeding en de bijdrage van 
planten , zowel bij carnivoren als bij herbivoren 
Toedieningsvormen van kruiden voor dieren , verschillend voor herbivoren en 
carnivoren. 



Een gezonde beloning : voor hond, kat, paard, schaap, konijn en vogels 
Met praktische toepassing ! 
  
 Les 3 : Kruiden voor ondersteuning van de luchtwegen 
 
Naargelang de diersoort : hond, paard, kat, konijn, of vogel : werking en 
toediening. 
Met een bereiding als voorbeeld 
 
 
“ Tincturen “  -  Martine Van Huffel 
 
Wat zijn tincturen ? Hoe maken we zelf een tinctuur ? Welke planten en welke 
inhoudsstoffen zijn geschikt hiervoor ? 
Met een bereiding als toepassing 
 
 
“ Zalf “  - Martine Van Huffel 
 
Wat is een zalf ? Wat is het verschil tussen zalf en crème of balsem ? 
De verschillende bereidingswijzen van zalven komen aanbod, met uitleg over de 
gebruikte planten en verschillende basisoliën 
Met een bereiding als voorbeeld 
 
“ Siropen “  - Martine Van Huffel 
 
We zien in deze workshop hoe zelf een siroop te maken, zowel culinair als 
geneeskrachtig.  
We maken een siroop ter bevordering van de weerstand als voorbeeld 
 
Wie is Martine ?  
 
Martine Van Huffel is herboriste, docente en verhalenvertelster. Drie metiers die 
ze gepassioneerd samenweeft in haar lessen, workshops, boeken en ook 
gewoon in gesprekken. Met haar levendige kennis, nieuwsgierigheid en ervaring 
neemt ze je mee op inspirerende en bochtige tochten.  
Ze is twintig jaar docent in diverse herboristenopleidingen en geeft 
kruidenlezingen en -workshops aan volwassenen. Iets wat ze nog altijd heel 
graag doet. Al verlegt ze het zwaartepunt van haar werk nu naar kinderen. Ze wil 
kinderen zo graag het belang van kruiden en bomen tonen, hun verwondering 
aanwakkeren en hen warm maken voor ontdekkingstochten en zelfredzaamheid, 
‘omdat ik denk dat je een sterker mens wordt als je veel weet over de wereld van 
planten’, zoals Martine schrijft in haar eerste kinderboeken “Leni’s kruidenboek” en 
“ Raphaels kruidentocht”. 
 



 
“ Maak je eigen natuurlijke parfum   “  -   Karen Vande Wiele 
 
 
Welkom in de magische wereld van parfum. Artistiek, kunstzinnig en bijzonder 
aromatisch! 
 
Jullie gaan samen op ontdekking. Karen vertelt jullie alles over plantengeuren. 
Jullie testen samen een aantal creaties om diverse soorten geuren te leren 
kennen. 
Karen vertelt je stap voor stap hoe je een natuurlijk parfum zelf kan maken. 
 
Daarna gaan jullie aan de slag en mag je je eigen persoonlijk parfum creëren. 
Eentje op alcoholbasis en 1 olieparfum. 
Je keert huiswaarts met een neus vol geuren, uitgebreide informatie, een 
receptenbundel, 2 eigen gemaakte parfums en een beleving om nog lang over na 
te vertellen. 
 
 
 
“ Natuurlijke verzorgingsproducten maken “  -   Karen Vande Wiele 
 
Een zeer praktische workshop waarin je samen ecologische 
verzorgingsproducten maakt op basis van natuurzuivere ingrediënten. Je gaat 
onder meer aan de slag met brandnetelextract, kokosroom en zelfs honing.  
 
Elk product wordt dan nog eens opgewaardeerd met plantengeuren (etherische 
oliën). 
Je keert huiswaarts met 3 producten, een receptenbundel en een ervaring om 
een eigen set aan cosmetica samen te stellen. 
 
Wie is Karen ? 
 
Karen is gebeten door alles wat zuiver en natuurlijk is. Experimenteren met 
plantengeuren en natuurlijke grondstoffen is een van haar grote passies. Ze 
begeleidt workshops en masterclasses. Ze is de auteur van het boek De DIY 
Parfumeur. 
 
“ Na lang zoeken en met veel geduld  kreeg ik eindelijk het gevoel dat alles in zijn 
plooi viel. Sinds een aantal jaren ben ik overgeschakeld op een meer natuurlijke 
levenswijze. Ik werd immers met de neus op de feiten gedrukt dat mijn vorige 
manier van leven niet langer houdbaar was. Veel stress, bitter weinig 
ontspanning en tijd voor jezelf, altijd presteren en dan ook nog denken dat je 
goed bezig bent. Niet dus. 



Mooie leerschool was dat. Tijd voor actie. Ik heb mijn oude job vaarwel gezegd 
en ben me gaan herscholen om iets te gaan doen dat veel beter aansluit bij wie 
ik ben en waar ik voor sta. Het jachtige leven heeft plaats gemaakt voor doseren, 
eenvoud en meer tijd doorbrengen in en met de natuur. Zo besteed ik nu mijn 
energie hoofdzakelijk aan uitdagingen die mij boeien en mij opladen. Ik investeer 
voornamelijk in mensen die mij inspireren en mij iets positiefs brengen.  Om zo 
zelf positieve energie terug te geven. 

Tijd doorbrengen in de natuur geeft mij rust. Met mijn handen in de grond zitten 
werkt ontspannend. Ik ben gebeten door eigen verwerking. Verse maaltijden 
bereiden, natuurlijke producten maken om ons gezin te verzorgen en ons huis te 
onderhouden. Het boeit me allemaal. Ze zeggen steeds ‘what doesn’t kill you 
makes you stronger’. Zeer toepasselijk. “ 

 
 
“ Het is om zeep “   -  Anna’s Zeepkeuken 
 

Anna heeft al een heel gamma van zepen gemaakt en er zijn 100 verschillende 
dingen die je aan de zeep kunt toevoegen. Zij gaat ook graag met de seizoenen: 
in de zomer een verfrissende zeep met pepermunt en komkommer en in de 
winter een vette notenzeep om mijn huid extra te beschermen. Alles is mogelijk! 

Er zijn verschillende manieren om zeep te maken! 

Je vindt allerhande recepten waarbij je een eigen zeep kunt vervaardigen. 

Gietzeep, zeep van zeepvlokken of heel andere recepten. De zeep die wij maken 
is ambachtelijk, dat wil zeggen dat ik het op de oude traditionele manier van 
vroeger doe, met name het omzetten van oliën met behulp van loog naar vaste 
zeep. 

Er zijn twee 2 methodes om dit te verkrijgen: 

1. de koude verzeping van stoffen en 

2. de warme. 

Anna doet het liefst de koude methode omdat je dan meer mogelijkheden hebt 
om aan jouw zeep kleur, geur en andere fijne stoffen toe te voegen. Zo kun je bv. 
een goudsbloemzeep maken met verschillende lagen waarbij je de bloemetjes 
erin verwerkt. De zeep kan je mooi geel maken  met  een natuurlijk kleurstof 
zoals vermalen goudsbloemen en de bovenlaag kan je afwerken met de 
bloesems van de goudsbloem. 



Zo een zeep is niet alleen gezond voor de huid vol natuurlijke ingrediënten maar 
ze ziet er ook nog heel mooi uit en is zelfgemaakt. Ook ga je een heel andere 
gebruik van de zeep beleven. 

Je hebt de kans om met deze cursus/ workshop het vak te leren kennen om 
ambachtelijke zeep te maken die je graag wilt en je neemt ook nog een halve kilo 
van uw zelfgemaakte zeep mee naar huis. Het proces duurt wel ongeveer 3 tot 4 
uren en je moet 6 weken wachten vooraleer je de zeep kunt gebruiken, maar het 
is zeker de moeite waard. De zepen zijn overvet dat zorgt ervoor, dat ze de huid 
niet uitdrogen zoals bij de meeste zepen die je kunt kopen wel het geval is. De 
zeep is 100% natuurlijk, het insmeren naar het douchen valt compleet weg. Wil je 
het proberen dan schrijf je in : contact@herbacos.be 

De kostprijs per persoon is 65 Euro voor de workshop. Hiervoor krijg je  500 g 
zeep die je zelf gemaakt hebt. Deze zeep kan je na een aantal weken drogen 
komen ophalen of mits opleg van verzendkosten laten opsturen. 

Je krijgt een korte uitleg over het maken van zeep en we gaan direct aan de slag. 

Een infobrochure kan dan later aan jou doorgestuurd worden om thuis daarmee 
verder te gaan.   Interesse? Schrijf je dan in: de plaatsen zijn beperkt. 

 
 
 


