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Voorstellen  
“Ik ben Linda Saado, 

stagiaire bij Carinpool 

voedingsbureau! 

 

Gedurende de eerste 

aantal weken van mijn 

stageperiode ben ik 

regelmatig aanwezig in de 

praktijk. In het vervolg zal 

ik voornamelijk bezig zijn 

met het ontwikkelen van 

mijn eigen interventie, 

waardoor ik dus vooral achter de schermen zal werken.  

Een onderdeel van mijn interventie zal bestaan uit korte 

filmpjes voor liefhebbers van een gezonde leefstijl.  

Ook zal ik actief zijn op de website www.carinpool.nl en 

op deze facebookpagina, waar ik simpele en gezonde 

recepten op zal plaatsen. Verder zal ik informatie geven 

over een gezonde voeding en leefstijl door middel van een 

blog.  

Kortom, ik zal Carin Pool voedingsbureau online op de 

kaart zetten! Houd de facebookpagina goed in de gaten, 

want meer informatie hierover volgt!” 

 

 

Voedingsgoeroe’s  

The Green Happiness, Rens 

Kroes, Kris Verburgh en Fajah 

Lourens. Voedingsgoeroes die 

via social media 

voedingsadviezen verspreiden. 

Ze hebben duizenden volgers 

en verkopen goed. Allemaal 

zeggen ze het perfecte ‘dieet’ 

en gezonde adviezen te 

hebben. Maar veel van deze 

adviezen kloppen helemaal 

niet!  

In deze nieuwsbrief aandacht 

voor de rol en meerwaarde van 

de diëtist.  
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carinpool.nl%2F&h=_AQHTiP9wAQFDatRHhxQhC-bxuTbCUeUbQilL__4jFbnvQw&enc=AZOssdyln5V1QObLWFr71DzVLaNpPoExRhJsgk0TvRqaGEchZAhf7TfOMoorHYytFhIq5WP85x9o4JLEX_uAAQ3tnlZVWuaJ1fJ9s4KryVFV22U9wgZuddjZvqnDmEEn2b-6DyJIeglLKfxxlF3BUk_1q92WtZF3zrVLa43SzegcmRV1_bBRzreiVcn-ngKGqNsGAoVOiqIFZmcYoVqhob9f&s=1
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Voedingsadvies Een goed voedingsadvies 

is altijd een advies op maat. Ieder mens is 

uniek, ieder advies daarom ook. Als diëtist 

kijken we naar het huidige voeding- en 

leefstijlpatroon en passen hier de adviezen 

op aan, rekening houdend met de 

persoonlijke wensen en behoeften. Alleen op 

deze manier zijn de doelen realistisch, 

haalbaar en heeft het op langer termijn een 

groot effect. Als diëtist wijzen we niet met de 

vinger en zeggen we niet wat niet meer mag. 

Maar we kijken juist naar wat allemaal nog 

wel kan en mogelijk is.  

We kijken niet alleen naar de voeding maar 

ook naar gedrag, emoties en omgeving. Deze 

factoren zijn onlosmakelijk verbonden met 

eten en drinken en de keuzes die iedereen 

hierin maakt. Met een goede balans kan je 

een voedingsadvies je hele leven volhouden 

en gezond blijven genieten!  

We hebben leuke gesprekken, ontmoeten 

veel verschillende mensen en mogen de hele 

dag over eten praten. Maar het mooiste van 

ons vak is, om te zien dat mensen profijt 

hebben van de gesprekken en adviezen. 

Mensen die door die 10 kilo minder, beter in 

hun vel zitten. Mensen die met bepaalde 

keuzes meer energie hebben of minder 

darmproblemen. Diabetici die met de juiste 

adviezen geen schommelde bloedsuikers 

meer hebben en soms zelfs minder medicatie 

kunnen gebruiken.  Daar doen we het voor! 

 

 

 

 

 

 

Rol van de diëtist  
 

Eten en drinken is een eerste levensbehoefte. 

Een hele belangrijke! We doen het allemaal 

elke dag en iedereen is zijn eigen 

voedingsdeskundige. We maken, volgens een 

onderzoek van het Voedingscentrum, 

gemiddeld 200 voedselkeuzes per dag. 200!! 

Het gaat bijvoorbeeld om wat, wanneer, waar, 

hoeveel en met wie je iets gaat eten. Veel van 

deze keuzes gaan onbewust, andere weer heel 

bewust. Dus eigenlijk beheerst eten, onbewust, 

onze dagen. 

Als je hulp nodig hebt bij deze keuzes kan je 

ervoor kiezen om ‘gezonde voeding’ te 

googelen. Dan krijg je ongeveer 

605.000 resultaten en kan je werkelijk van alles 

vinden. Van superfoods tot afslankpillen. Van 

glutenvrij tot detoxen. Geen koolhydraten 

meer of een geheel veganistisch eetpatroon.  

Na het lezen van al die, vaak 

tegenstrijdige, berichten wordt het maken van 

een keuze er nou niet bepaald makkelijker op! 

Tegenwoordig zijn er veel ‘voedingsgoeroe’s’. 

Zij hebben duizenden volgers op social media 

en hun boeken verkopen als warme broodjes. 

Waarom zouden we dan nog naar een diëtist 

gaan?   

Rol van de diëtist Een diëtist heeft een 

gespecialiseerde opleiding gevolgd en is 

bevoegd om voedingsproblemen te 

behandelen. Wij kunnen mensen helpen bij een 

groot deel van alle voedingskeuzes. Met als 

doel om af te vallen of juist om aan te komen. 

Maar ook met een medische reden of 

gezondheidsprobleem kan je bij ons terecht o.a. 

bij prikkelbare darm, hoge bloeddruk, diabetes 

mellitus of een verhoogd cholesterol. Ook bij 

voeding voor sporters, kinderen, ouderen, 

zwangere of verstandelijk gehandicapten 

kunnen wij je voorzien van een passend advies. 
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Pompoenrisotto  

 

Ingrediënten (4 personen):  

 300 g pompoen  1 ui  1 teen knoflook  

 20 g verse Italiaanse kruiden (zakje)   3 el 

pijnboompitten  3 el olijfolie (extra vierge 

met knoflook en chilipeper)   300 g 

risottorijst   500 ml paddenstoelenbouillon 

 150 g zachte geitenkaas   1 el roomboter  

 bakje paddenstoelenmix  50 g 

Parmezaanse kaas (versgeraspte)  

 

Bereiding:  

Maak de pompoen schoon, schil en snijd 

hem in blokjes. Snipper de ui en knoflook. 

Ris de tijm van het takje. Hak de rest van de 

kruiden fijn (rozemarijn wordt niet 

gebruikt). Rooster in een droge wok de 

pijnboompitten. Laat op bord afkoelen. 

Verhit in een wok de olie en roerbak de 

pompoen ca. 3 min. Schep op een bord. 

Schep de rest van de olie toe aan het bakvet 

en fruit zachtjes de ui en knoflook ca. 2 min. 

Schep de rijst erdoor en blijf roeren totdat de 

korrels glazig zijn. Voeg driekwart van de 

kruiden erdoor. Voeg een deel van de 

bouillon toe (totdat de rijst onder staat). Blijf 

roeren en voeg steeds (wanneer de bouillon 

is opgenomen) weer bouillon toe.  

Laat de rijst in ca. 15/20 min. op zacht vuur 

gaar worden. 

Schep de pompoen erdoor en laat ca. 5 min. 

mee warmen. Verkruimel de geitenkaas. 

Schep de boter, Parmezaanse kaas, helft van 

de geitenkaas en pijnboompitten door de 

risotto. Neem de wok van het vuur en laat 

nog ca. 5 min. afgedekt nagaren. Bak 

ondertussen de paddenstoelen kort aan in 

wat olie. Schep de risotto op borden en 

verdeel de rest van de geitenkaas, 

pijnboompitten, kruiden en paddenstoelen 

erover. 

 

Eet smakelijk!  

  

Herfstrecepten 

 
We hebben lang mogen genieten van zomerse 

temperaturen. Maar nu is toch echt tijd voor de 

herfst. De dagen worden korter en de dikke 

truien kunnen weer aan. De frisse salades 

maken plaats voor warme soepen en 

stoofpotten. Heerlijk met pompoen, pastinaak of 

champignons! Wij hebben twee heerlijke 

recepten met pompoen.  

 

Pompoensoep 

 

Ingrediënten (4 personen):  

 1.2 kg pompoen  2 uien  2 tenen knoflook 

 250 g winterpeen  3 el olijfolie  

 2 laurierblaadjes  1 tl komijn (djinten)  

 1 liter kraanwater  1 groentebouillontablet  

 2 druppels tabasco  125 g crème 

fraîche (bekertje) 

 

Bereiding:  

Snijd de pompoen in schijven. Verwijder de 

zaden en de draderige binnenkant en snijd met 

een scherp mes de schil er af. Snijd de pompoen 

in grove stukken. Snijd de ui en knoflook fijn. 

Schil de winterpeen en snijd hem in plakken. 

Verhit de olie in een grote pan en bak de 

pompoen, winterpeen en ui 5 min. Voeg de 

knoflook, laurierblaadjes en komijn toe. Schenk 

het water erbij en voeg het bouillontablet toe. 

Breng aan de kook en laat alles in 30 min. gaar 

worden.  

Verwijder de laurierblaadjes. Pureer de soep 

met de staafmixer en breng op smaak met de 

tabasco, peper en zout. Roer de crème fraîche 

los met een lepeltje, zodat deze smeuïg wordt. 

Schep de soep in diepe borden of kommen en 

schep er crème fraîche op. 
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Met vriendelijke groet,  
 

Carin Pool | T: 06 – 425 88 464 

info@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen en Helperplein, 

Sneek  

 

Nienke Hazenberg | T: 06 – 434 49 384 

nienke@carinpool.nl  

Locaties: Beijum- UMCG - Harkstede - MCZ 

Groningen en Haren  

 

Eline Berger| T: 06 - 145 203 97 

eline@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen, Bedum en 

Zuidlaren 

 

Susanne Kamps | T: 06 – 248 25 202 

susanne@carinpool.nl   

Locaties: MCZ Groningen en Haren,  MCH 

Haren en MCP Peize  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws  

 

- Susanne Kamps is in verwachting!  

Ze zal per 9 december met 

zwangerschapsverlof gaan. Op de 

locaties in Haren en Peize gaat een 

collega haar waarnemen.  

 

- Eline Berger is momenteel bezig met een 

meerdaagse cursus cognitieve 

gedragstherapie. Cognitieve 

gedragstherapie mengt gedragstherapie 

met gesprekstherapie. Zij leert hier 

oefeningen die ze kan inzetten bij 

cliënten om anders met situaties om te 

gaan.  

 

- Vanaf 5 oktober in de media: “De tanden 

in ondervoeding". Omroep Max zal 

vanaf nu t/m eind november het 

onderwerp ondervoeding bij de 

thuiswonende kwetsbare ouderen (met 

of zonder thuiszorg) onder de aandacht 

brengen. De omroep heeft als insteek 

'mensen bewuster te maken dat 

ondervoeding bij thuiswonende ouderen 

veel voorkomt, en wat zij zelf kunnen 

doen (met hun omgeving)'. Vragen over 

ondervoeding in uw situatie of 

omgeving neem vrijblijvend contact op.  

 

- Diëtetiek 2017; De eerste 

overeenkomsten van de 

zorgverzekeraars hebben wij al 

ontvangen. Voor zover bekend zijn er 

geen wijzingen t.o.v. 2016 binnen 

vergoeding diëtetiek. Hierover in de 

wintereditie meer.  
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