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Blijf bij jezelf! 

 

De diëten en ideeën rondom voeding blijven maar 

komen. Dat ze vaak ook weer gaan, maken het echt 

‘hypes’. Soms is het verleidelijk om mee te doen aan 

die hypes. Want een Killerbody willen we toch 

allemaal wel? Maar is het wel verstandig en gezond 

om 1300 kcal per dag te eten en daarnaast uren in de 

sportschool door te brengen?  

Bedenk dan voor jezelf:  Is dit haalbaar op lange 

termijn? Kan ik dit over 10 jaar nog steeds zo 

volhouden? Bij hypes en diëten is het antwoord vaak 

‘nee’.  

Als diëtist kijken wij daarom altijd eerst naar je 

huidige patroon (van voeding en bewegen). Daarop 

kun je namelijk stap voor stap aanpassingen maken, 

zodat je wel afvalt, maar je niet radicale veranderingen 

hoeft te maken en dat het ook haalbaar blijft voor 

lange termijn. 

Het is namelijk erg ongezond om te jojo-en in gewicht. 

Door te jojo-en (met strenge diëten) kan je 

stofwisseling langzamer gaan werken, waardoor het 

steeds moeilijker wordt om af te vallen en op gewicht 

te blijven.  

Kies daarom één punt die je komende maand wilt 

veranderen. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil twee keer per week 

een uur wandelen’. Heb je dit een maand kunnen 

volhouden? Probeer dan een nieuwe uitdaging te 

stellen, zoals meer water drinken of meer groente eten. 

Houd het leuk voor jezelf en kijk dan eens wat je na 

6 maanden al hebt bereikt! 

Boekentips    

Wel eens gehoord van Afterparty 

honger? Of luchthonger? Het boek 

‘(H)erken je Honger’, van 

dietist/auteur Marie-Jose 

Torenvliet, geeft je op een 

herkenbare en leuke manier 

inzicht in 15 verschillende soorten 

honger. Aan het einde zal je inzien 

dat het (h)erkennen van 

verschillende soorten honger 

belangrijk is voor je gewicht.  

Binnenkort verkrijgbaar 

Meer uit je prestaties halen door 

goede (sport)voeding? Dan is het 

boek ‘Eet als een Atleet’ misschien 

wat voor jou. Het is het tweede 

boek wat I’m a Foodie uitgeeft, na 

‘Eet als een Expert’ (ook zeker de 

moeite waard!). Een boek vol 

praktische adviezen voor sporters 

op elk niveau.  

Vanaf september ligt dit boek in 

de winkels. Wij kunnen niet 

wachten! 
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Voedingsadviezen  

De richtlijnen Goede Voeding bieden een 

goed vertrekpunt voor voedingsadvies en 

kunnen waar nodig worden gecombineerd 

met ziektespecifieke aanpassingen. 

 

De richtlijnen Goede Voeding zijn door het 

Voedingscentrum in de Schijf van Vijf 

verwerkt, voor een duidelijke communicatie. 

Deze wordt dan ook regelmatig gebruikt in 

onze spreekkamer. Individueel kijken we 

dan naar aanpassingen hierin voor een 

persoonlijk advies.  U kunt ook zelf uw 

persoonlijke Schijf van Vijf (met bijpassende 

dagmenu’s) opzoeken op de website van het 

Voedingscentrum. 

Voeding als medicijn  
 
De kennis en expertise van diëtisten kan door 

artsen nog altijd beter benut worden. Er is 

daarbij ook betere integratie nodig van 

voeding binnen de zorg. Dit adviseren 

onderzoekers van Wageningen University & 

Research en de Universiteit van Groningen in 

een rapport over de rol van voeding in de 

behandeling van chronische ziekten. Ook 

vinden ze dat er meer aandacht nodig is voor 

het belang van voeding in de opleiding van 

zorgprofessionals als artsen, verpleegkundigen 

en praktijkondersteuners.  
 

Voeding biedt uniek voordeel boven 

medicijnen  

De actuele kennis over de rol van voeding in 

de behandeling van chronische ziekten is in het 

rapport gebundeld. Gezonde voeding heeft 

niet alleen een positief effect op chronische 

ziekten, maar ook op de algehele gezondheid. 

Voeding biedt daarmee een uniek voordeel 

boven het gebruik van medicatie. Dat geldt 

vooral wanneer er sprake is van meerdere 

stoornissen of aandoeningen. De grootste 

gezondheidswinst valt volgens de 

onderzoekers te behalen bij de behandeling 

van cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus 

type 2, nierziekten en darmaandoeningen. 

Voedingsmaatregelen zijn ook veelbelovend 

voor de ondersteunende behandeling van 

bijvoorbeeld kanker en chronische obstructieve 

longziekten (COPD).  

 

 
 

 

 

 

Harde cijfers  

Gezonde leefstijl kan 1 op de 3 gevallen 

van borstkanker voorkomen.  

 

Het risico op borstkanker stijgt al door het 

dagelijks drinken van 1 glas 

alcoholhoudende drank met circa 10 g 

alcohol. Een actieve leefstijl en een gezond 

gewicht helpen juist het risico verlagen. 

Dat stellen onderzoekers in een nieuw 

rapport van het American Institute for 

Cancer Research (AICR) en het World 

Cancer Research Fund (WCRF).  
Geen alcohol, een gezond gewicht en 

voldoende lichamelijke activiteit zouden 

volgens de AICR zelfs 1 op de 3 gevallen 

van borstkanker in de Verenigde Staten 

kunnen voorkomen.  

 

Het risico op postmenopauzale 

borstkanker stijgt met 9% en op 

premenopauzale borstkanker met 5% bij 

dagelijkse consumptie van 10 gram 

alcohol. Je krijgt 10 gram alcohol met 1 

glas rode of witte wijn of 1 flesje pils. 
(Bron: nieuwsvoordietisten.nl)  

 

 

 

 

http://www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf
http://www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf
http://www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf
http://www.aicr.org/continuous-update-project/reports/breast-cancer-report-2017.pdf
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Komkommer ijsjes 

Ingrediënten:  

- 1 kopje geraspte komkommer - citroensap 

van 1 citroen - 2 kopjes water - Honing 

(optioneel) 

 

Bereidingswijze:  

Rasp de komkommer en voeg hier wat water 

aan toe. Voeg er wat citroensap aan toe en 

eventueel nog wat honing. 

Roer het tot een geheel, giet het in de 

ijsvormpjes en zet het in de vriezer. 

 

Mango-yoghurt ijsjes 

Ingrediënten:  

- 1 mango - 100 ml yoghurt 

 

Bereidingswijze:  

Voeg de ingrediënten samen in een 

keukenmachine en mix het tot een geheel. 

Giet het in de ijsvormpjes en zet het in de 

vriezer. 

 

Tips:  

Wil je dat de ijsjes net iets zoeter smaken? 

Voeg er dan wat honing aan toe of mix de 

mango met een ander stuk fruit. 

Probeer te variëren! Je kunt deze ijsjes met 

alle soorten fruit maken! 

 
 

 
 

 

Kijk op onze website voor meer recepten! 

www.carinpool.nl 

 

 

Zelf ijsjes maken  

 
Met dit lekkere weer kunnen we allemaal wel 

wat verkoeling gebruiken… Heb je zin in een 

lekker ijsje? Maak dan je eigen gezonde ijsjes! 

Met de volgende vier recepten kun je in een 

mum van tijd heerlijke ijsjes maken! 

 
Kiwi-limoen ijsjes 

Ingrediënten:  

- Kiwi - Limoen - Honing (optioneel) 

 

De hoeveelheden hangen af van hoe zoet je het 

graag wilt hebben en of je er nog een extra 

ingrediënt aan toevoegt. Hou er rekening mee 

dat een kiwi voldoende is voor één ijsje. 

 

Bereidingswijze:  

Voeg de ingrediënten samen in een 

keukenmachine en mix het tot een geheel. 

Giet het in de ijsvormpjes en zet het in de 

vriezer. 

 

Tips:  

- Wil je dat de ijsjes net iets zoeter smaken? 

Voeg er dan wat honing aan toe of mix de kiwi 

met een ander stuk fruit. 

- Probeer te variëren! Je kunt deze ijsjes met alle 

soorten fruit maken! 

 
Avocado-peer ijsjes 

Ingrediënten:  

- 1 avocado - 1 peer - Limoensap - Honing 

(optioneel) 

De hoeveelheden hangen af van hoe zoet je het 

graag wilt hebben en of je er nog een extra 

ingrediënt aan toevoegt. 

 

Bereidingswijze:  

Voeg de ingrediënten samen in een 

keukenmachine en mix het tot een geheel. 

Giet het in de ijsvormpjes en zet het in de 

vriezer. 

 

Tip:  

Om het wat zoeter te maken kun je er honing of 

nog een peer aan toevoegen. 
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Eetmeter-app is vernieuwd 
De Eetmeter, de app van het 
Voedingscentrum waarin je je voeding kunt 
berekenen, is vernieuwd. Je kan al een tijdje 
ook je beweging bijhouden in de app. 
Daarnaast krijg je nu niet alleen advies over 
de hoeveelheid calorieën, koolhydraten en 
andere macro- en micro-nutriënten, maar 
krijg je ook Schijf van Vijf advies. De app 
adviseert je hoe je nog gezonder kunt eten. 
Je kunt de app downloaden op je telefoon of 
tablet, maar je kunt je ook via internet 
registreren via mijn.voedingscentrum.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Carin Pool | T: 06 – 425 88 464 

info@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen – Helperplein -  

Sneek  

 

Nienke Hazenberg | T: 06 – 434 49 384 

nienke@carinpool.nl  

Locaties: Beijum – UMCG - Harkstede  

 

Eline Berger| T: 06 - 145 203 97 

eline@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen – Bedum – 

Zuidlaren  

 

Susanne Kamps | T: 06 – 248 25 202 

susanne@carinpool.nl   

Locaties: MCZ Groningen – Harkstede - 

Peize  

 

Evelien Wijma | T: 06 – 375 52 173   

evelien@carinpool.nl  

Locaties: MCZ Groningen – Haren  

 

Vitamine uitgelicht  

Vitamine D, een vetoplosbare vitamine, is 

belangrijk voor sterke botten en tanden en 

bevordert de opname van de mineralen calcium 

en fosfor in het lichaam. Vitamine D speelt ook 

een rol bij de instandhouding van de weerstand 

en bij een goede werking van de spieren. De 

belangrijkste bron van vitamine D is het 

zonlicht. Vitamine D wordt onder invloed van 

zonlicht in de huid aangemaakt. 
 

Waar zit het in? 

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine 

D. Ongeveer tweederde deel van de 

hoeveelheid vitamine D die je dagelijks nodig 

hebt wordt op deze manier aangemaakt. De rest 

komt uit de voeding. Vitamine D komt 

uitsluitend voor in voedingsmiddelen van 

dierlijke herkomst. Deze voedingsmiddelen 

bevatten echter over het algemeen erg weinig 

vitamine D. Een uitzondering hierop zijn vette 

vissoorten (bijvoorbeeld paling, zalm en 

makreel). Deze bevatten iets meer vitamine D. 

In Nederland wordt vitamine D aan margarine, 

halvarine en bak- en braadproducten 

toegevoegd. 

 

Advies 

Voor iedereen geldt een dagelijkse aanbevolen 

hoeveelheid van 10 microgram vitamine D. 

Alleen mensen van boven de 70 moeten 20 

microgram per dag binnen krijgen.   

Daarnaast is het advies voor vrouwen boven de 

50 jaar om standaard (in zomer en winter) 10 

microgram vitamine D te gebruiken. 

Het standaard advies is om elke dag een 

kwartier tot een half uur tussen 11.00 uur en 

15.00 uur met in ieder geval je hoofd en handen 

onbedekt in de zon te zijn. In de winter is 

vitamine D suppletie aan te raden. Kies dan 

vitamine D3, dit is voor het lichaam de best 

opneembare vorm. 

 
Krijg jij voldoende vitamine D? Doe de 

vitamine D test op: www.vitamine-info.nl  

 

 

 

 

 

mailto:info@carinpool.nl
mailto:nienke@carinpool.nl
mailto:eline@carinpool.nl
mailto:susanne@carinpool.nl
mailto:evelien@carinpool.nl
http://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/
http://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/calcium/
http://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/fosfor/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-adh.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-adh.aspx
http://www.vitamine-info.nl/

