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Weer aan de slag 

 
En dan is het weer tijd om te werken 

of aan de studie te gaan. Een mooie 

tijd om goede gewoontes (weer) op te 

pakken. 

Vakantie kan een goede tijd zijn om na 

te denken, wil je al langere tijd de 

dingen eens anders aan te pakken? Dan 

is het nu het moment om er voor te 

gaan. Wil je meer regelmaat in de dag 

of nu echt aan de slag met meer 

drinken of dagelijks vaker een 

bewegingsmoment inplannen?  

Wil je graag hulp en ondersteuning 

hierbij? Neem dan contact op met een 

van onze diëtisten.  

 

  
 

Dus heb je vragen of wil je een  

afspraak plannen, bellen kan naar  

050 2113461 of plan een afspraak 

online via: www.carinpool.nl.nl.  

 

 

Nog even volop zomer!  
  

De dagen worden alweer iets korter en de herfst staat voor de 

deur. Maar we mogen nog even volop genieten van de zomer de 

komende weken.  Na een typische Hollandse zomermaand juli , 

laat de weersverwachting laat nu wel heel veel zon zien, met 

tropische temperaturen. Dat is heerlijk, maar ook opletten. 

Luister goed naar je lichaam tijdens die hitte en hydrateer volop. 

Probeer met die warme dagen 0,5-1 liter extra te drinken.  

Tips om meer te drinken:   

- Zorg dat je altijd een flesje water in het zicht hebt staan 

en neem altijd voldoende  water/drinken mee wanneer 

je op pad gaat.   

- Geef water een fris fruitsmaakje zoals citroen, 

sinaasappel of bolletjes watermeloen.  

- Gebruik feestelijke ijsblokjes. Dit kan ook goed met 

bevroren (rood) fruit. Ziet er niet alleen mooi uit, maar 

is ook heerlijk!  

- Zet een wekkertje op je telefoon of houd een app bij 

zoals Water Daily of Water your Body.  

 

 

Groningen augustus 2020  

Zwangerschapsverlof  
 

Het is een vruchtbaar jaar binnen Carin Pool Voedingsbureau. Na 

Anita is onze collega Susanne Kamps zwanger van haar tweede 

kindje. Ze gaat begin oktober met zwangerschapsverlof.  Maaike 

van der Graaf neemt haar waar op haar locaties in MCZ 

Groningen, Peize en Zuidlaren. Vanaf half februari zal Susanne, 

als alles goed verloopt, weer starten met haar werkzaamheden. 

Heel fijn verlof gewenst Susanne!  

 

 

http://www.carinpool.nl.nl/
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 Recepten Rode biet  

 
Rode bietjes zijn volop te verkrijgen in september. Het 

zijn ondergronds groeiende knollen die zowel gekookt 

als rauw zeer lekker kunnen zijn. Bietjes zijn heel 

gezond en doen het zeer goed in een rauwkost of 

salade.  

 

Bietjes bevatten veel vitamines en mineralen zoals 

foliumzuur, vitamine C, ijzer, kalium en magnesium en 

passen dus heel goed in een gezonde voeding. Enkele 

recepten met rode biet ter inspiratie.  

Lunchbroodje met zalm, rode biet en venkelmayonaise 

Ingrediënten (4 pers)  

5 el Zaanse mayonaise   

1 tl gemalen venkelzaad  

½ el citroensap  

250 g gekookte bietjes  

250 g (warm)gerookte zalmfilets  

4 sneetjes ongesneden roggebroden  

½ bakje tuinkers  

 

Bereiden 

Meng de mayonaise met het venkelzaad, citroensap, 

peper en eventueel zout. 

Snijd de bietjes in dunne plakjes en verdeel de zalm in 

stukken. Besmeer het roggebrood met de 

venkelmayonaise en verdeel de rode biet en zalm 

erover. Garneer met de tuinkers. Lekker als lunch of 

als hapje!  

 

Rode bietenstamppot met geitenkaas  

Ingrediënten (4 pers)  

1 kg kruimige aardappel  

4 takjes verse tijm  

75 g ongezouten walnoten  

25 g pompoenpitten  

75 g geroosterde amandelen  

150 g belegen geitenkaas  

200 ml halfvolle melk  

800 g geraspte bietjes  

 

Bereiden 

Schil de aardappelen, snijd in gelijke stukken en kook 

met de takjes tijm en eventueel zout in 20 min. gaar. 

Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of 

boter en rooster de walnoten en pompoenpitten 4 

min. op middelhoog vuur. Laat afkoelen op een bord, 

meng met de amandelen en hak grof. Snijd de 

geitenkaas in blokjes van een ½ cm. Verwarm de 

melk samen met de bietjes op laag vuur. Giet de 

aardappelen af. Verwijder de tijm en stamp de 

aardappelen met de pureestamper fijn. Voeg de melk 

en bietjes toe, roer de kaas erdoor en breng op 

smaak met peper en eventueel zout. Bestrooi met 

het noten-pittenmengsel. 

 

Maaltijdsalade met biet, asperge en feta  

Ingrediënten (4 pers)  

1 kg vastkokende aardappel  

350 g groene asperges  

500 g gekookte bietjes  

200 g feta  

200 g runderrookvlees  

1 teen knoflook  

170 g yoghurt Griekse stijl 5%  

1 el mayonaise  

 

Bereiden 

Boen de aardappelen schoon, snijd ze in gelijke 

stukken en kook ze in 15 min. beetgaar. Laat in 30 

min. afkoelen op een bord tot kamertemperatuur. 

Breng ondertussen een pan water aan de kook. Snijd 

of breek de onderste 2 cm van de groene asperges en 

snijd de asperges in stukjes van 1½ cm. Kook ze 3 

min., giet af in een vergiet en spoel onder koud 

stromend water. Snijd de bieten en feta in blokjes 

van 1 cm. Snijd het rookvlees in reepjes van een ½ cm 

breed. Snijd de knoflook fijn en meng met de yoghurt 

en de mayonaise. Breng op smaak met peper en 

eventueel zout. Snijd de aardappelen in blokjes van 1 

cm en meng met de bieten, feta en het rookvlees. 

Meng met de dressing. 
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Leefstijlroer  
 

Leefstijl als medicijn! Als diëtist zijn wij niet alleen 

bezig met voeding, maar staat de hele leefstijl 

centraal. In onderstaand leefstijlroer worden alle 

componenten benoemd:  

 
 

 

Voeding  

Iedereen is uniek! Elk voedingsadvies daarbij ook. We 

kijken naar de individuele behoefte en wensen van de 

cliënt. Samen gaan we op zoek naar een passend 

voedingsadvies. Dit hoeven geen grote aanpassingen 

te zijn, winst zit al kleine punten.    

 

Beweging  

Bewegen is goed, meer is altijd beter! Probeer 

wekelijks minimaal 150 minuten intensieve 

activiteiten te doen, doe twee keer per week spier, - 

en bot versterkende oefeningen en voorkom veel 

stilzitten. Kijk wat voor jou haalbare doelen zijn en 

vooral wat je leuk vind om te doen.  

Beginnen met bewegen levert het grootste 

gezondheidsvoordeel op.  

 

Zingeving  

Wat kost je energie en wat levert je energie op?  

Waar wil je naar toe? Wat zijn belangrijke waarden in 

je leven?  

Denk aan: gezondheid, relaties, werk, 

ontspanning/vrije tijd. Schrijf dit eens op en 

visualiseer. Wanneer je waarden helder zijn, kan je 

hier (kleine) doelen aan stellen.   

 

Slaap  

Slaap is erg belangrijk voor herstel en verwerking en 

de aanmaak van hormonen. Wanneer men structureel 

te weinig slaapt kunnen er gezondheidsklachten 

ontstaan zoals overgewicht, metabole aandoeningen 

(bijv Diabetes), hoger stressniveau en meer kans op 

depressie. Zorg voor een ontspannen slaapomgeving, 

beweeg voldoende, drink geen cafeïne meer in de 

avond, beperk schermtijd minimaal een uur voor het 

naar bed gaan en zorg voor regelmaat.  

 

Ontspanning  

Stress hoort bij het leven. De maatschappij is snel en 

druk. Stress heeft een negatieve invloed op het 

lichaam. Kijk wat voor jou ontspanning geeft. Dit kan 

in hele kleine dingen zitten zoals het lezen van een 

boek of tijdschrift, een warm bad of douche, een 

stukje wandelen of een lekker kopje koffie drinken 

met volle aandacht. Of denk aan meditatie of yoga. 

VGZ heeft hier een fijne app voor ontwikkeld, VGZ 

Mindfulness. Vol met korte oefeningen ter 

ontspanning.   

 

Sociaal  

Mensen in onze omgeving, inclusief onze partner en 

familie, vormen samen ons sociale netwerk. Zo’n 
netwerk ontstaat geleidelijk, breidt zich uit en krimpt 

soms ook weer in. Het is een golfbeweging. Een 

sociaal netwerk is belangrijk omdat het mensen in 

staat stelt te functioneren. Een mens is per definitie 

een sociaal wezen, dus voor zijn welzijn afhankelijk 

van anderen. Investeer daarom in vriendschappen, 

bouw een sterk sociaal netwerk op en omring jezelf 

met mensen die je energie geven.  

 

Baby nieuws 
Onze collega Anita de Jong is 2 augustus bevallen 

van haar tweede kindje, zoontje Jonah is geboren. 

Ze maken het erg goed en mogen nog lekker een 

paar weekjes genieten samen. Begin november zal 

Anita haar werkzaamheden weer oppakken. Tot 

dan kunt u terecht bij collega Maaike.    
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Smaaksturing bij kanker  

 
Door kanker of de behandeling voor kanker, zoals 

chemotherapie of radiotherapie, kan je smaak 

veranderen. De smaak die je proeft komt dan niet meer 

overeen met hoe je dacht dat het eten smaakte. Dingen 

die je vroeger heerlijk vond kunnen plotseling niet meer 

smaken. Ook kan de smaak wisselen per dag. 

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

smaakverandering bij kanker en hoe je hier mee om 

kunt gaan is nog beperkt. Wel worden adviezen 

gegeven die je beleving van smaken bij 

smaakverandering mogelijk verbeteren. 

Op je tong, aan de binnenkant van je mond en in je keel 

zitten smaakknoppen. Hiermee proeven we de smaken 

zoet, zuur, zout, bitter en umami (ook wel hartig 

genoemd). Smaak wordt deels ook bepaald door de 

geur van eten. De structuur en de temperatuur van je 

eten en drinken en het gevoel dat dit geeft in je mond 

spelen ook een rol bij de ervaring van smaak. Zo kan 

eten in je mond een stroef of droog gevoel geven of 

juist een vettig gevoel. Krokant of pittig eten maakt dat 

je beter gaat kauwen, het zorgt voor de aanmaak van 

speeksel en prikkelt de smaak. Daarnaast speelt de 

bereidingswijze van eten een rol bij hoe je smaak 

beleeft, net als de omgeving waarin je eet. 

 

Smaaksturing Een nieuwe ontwikkeling is het aanpassen 

van eten op veranderingen in smaak. Dit wordt ook wel 

smaaksturing genoemd. Koks, voedingsassistenten, 

diëtisten en verpleegkundigen werken hierin samen. Zij 

ontwikkelen nieuwe methoden en materialen, zoals 

folders, recepten en kookworkshops, om mensen met 

smaakveranderingen door kanker(behandeling) zo goed 

mogelijk te helpen. 

Voor meer informatie over smaaksturing, neem contact 

op met een van onze diëtisten.  

 

 

Kijk op onze website voor meer  

informatie en recepten  

www.carinpool.nl 

 
Met vriendelijke groet,  

 

Carin Pool  

06 – 425 88 464  

info@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen, Helperplein en Sneek  

 

Nienke Hazenberg  

06 – 434 49 384  

nienke@carinpool.nl  

Locaties: Beijum, Haren en UMCG  

 

Eline Berger  

06 - 145 203 97  

eline@carinpool.nl  

Locaties: Bedum, DC Klinieken, Helperplein en MCZ 

Groningen  

 

Susanne Kamps  

06 – 248 25 202  

susanne@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen, Peize en Zuidlaren  

 

Linda Saado  

06 – 184 66 601  

linda@carinpool.nl  

Locaties: Selwerd  

 

Anita de Jong  

06 – 375 52 173  

anita@carinpool.nl  

Locaties: Haren en Sneek  

 

Stephanie de Lange  

06 – 390 34 844  

stephanie@carinpool.nl  

Locaties: Bedum, MCZ Groningen,  

Harkstede en Beijum 

Maaike van der Graaf  

06 -  514 38 978 

maaike@carinpool.nl 

Locaties: Helperplein en MCZ Groningen  

 

 

mailto:maaike@carinpool.nl

