
 

 

 

 

 

 

 

  

In dit nummer 
Géén wandeltraining op maandag 9 april 

Nieuwsvan SL!M eten & bewegen  

Cursusaanbod 

Tip van de maand 

Slaapmutsje 

Lezersvraag 

Herinnering 

Géén training 
op maandag 
tweede Paasdag 

Op maandag 9 april gaat 

de training niet door. 

Hopelijk is dan iedereen 

van een heerlijk 

paasontbijt of –brunch aan 

het genieten. 

 

Mededeling 

Training 
donderdag 
avond 

De wandeltraining op 

donderdagavond is nog 

niet zo goed bezocht. 

Soms zijn er geen 

wandelaars. Ik ben al een 

paar keer voor geweest 

zonder dat er wandelaars 

kwamen.  

Als donderdagavond niet 

je vaste trainingsmoment 

is maar wil je wel komen 

trainen, laat het dan voor 

de zekerheid even aan mij 

weten. Want als ik 

niemand verwacht dan 

ben ik ook niet aanwezig.  

 

Reageren? 

Heb jij een vraag of opmerking 

over de nieuwsbrief. Mail of bel 

Imke: slim@eten-bewegen.nl / 

0613330813 
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Nieuws van SL!M eten & bewegen 

Versterking voor SL!M 

In december en in januari hebben we de 

professinaliteit van Stephanie Raaymakers 

en Pieter Paul de Grood ingezet bij de 

kookworkshops. In de toekomst zullen zij 

vaker een belangrijk onderdeel vormen van 

de kookworkshops. Ik stel ze graag aan jullie 

voor:  

 

 

 

 

 

 

 

nemers helpen om hun vaardigheden en 

kennis te verrijken. 

 

Stephanie Raaijmakers  

(rechtsboven op de foto) is oprichtster van 

‘Back 2 Cooking’. Zij heeft de opleiding 

Zelfstandig Werkend kok gedaan en  werkt al 

acht jaar in een professionele keuken in 

verschillende restaurants. Ook zij heeft een 

uitgebreide kennis over producten en 

bereidingswijzen. Met veel passie, kunde en 

enthousiasme zal zij de kookworkshops 

verzorgen. 

 

 

Nog meer versterking 

Sinds deze maand start Stephanie Janssen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te komen aan de wensen en behoeften van 

mijn klanten. Met Stephanie erbij zijn we 

nog flexibeler als het gaat om afspreken. Het 

is mogelijk om overdag, ’s avonds en in het 

weekend af te spreken. Ook vind ik kwaliteit 

erg belangrijk. Samen zijn we wekelijks bezig 

om de kwaliteit van de voedingsbegeleiding 

te verbeteren. We houden elkaar scherp”. 

 

Stephanie zal de aankomende tijd 

regelmatig meedoen met een aantal 

trainingen van SL!M.  

 

 

 

Pieter Paul 

(links) Hij heeft een grote 

passie voor koken. Hij  heeft 

werkervaring als banket-

bakker en in de catering. 

Met zijn kennis over 

producten en bereidings-

wijzen zal hij tijdens de 

kookworkshop de deel- 

 

Ze is altijd al nieuwsgierig 

geweest naar de relatie 

tussen voeding en het 

menselijk lichaam.  

 

Kwaliteit en service 

Kwaliteit en serive staan bij 

SL!M hoog in het vaandel. 

Imke: “Ik streef ernaar om 

zoveel mogelijk tegemoet  

 

Foto: SL!M Actief Wandelen 

bij SL!M. Ze is 

diëtiste en heeft 

daarnaast de 

ambitie om ook 

trainingen te gaan 

verzorgen bij SL!M. 
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Afgelopen 
periode in het 
nieuws 
klik op de link voor meer informatie 

 

Helft Nederlanders heeft 

dagelijks spierpijn  

Ruim 50 procent van de 

Nederlanders heeft 

regelmatig tot zelfs 

dagelijks last van spierpijn 

en stijfheid.  

 

Minder slaap leidt tot 

meer eten  

Mensen die te weinig 

slapen, eten veel meer. Tot 

wel 549 calorieën per dag, 

wat leidt tot bijna een 

halve kilo gewichts-

toename per week.  

 

Ouder op dieet helpt dik 

kind  

Wil jij je kind helpen met 

afvallen? Ga dan zelf ook 

op dieet. Het gewichts-

verlies van de ouders 

draagt bij aan het 

afvalsucces van hun kind. 

 

Van variatie ga je meer 

eten 

Hoe meer verschillende 

etenswaren er op tafel 

staan, hoe meer je eet. Als 

je minder calorieën wilt 

binnenkrijgen, kun je dus 

beter voor een 

eenpansmaaltijd kiezen. 

 

Sterk ruikend voedsel doet 

minder eten  

Mensen eten minder van 

voedsel met een sterke 

geur. Van sterk ruikend 

eten nemen zij namelijk 

kleinere hapjes en 

daardoor ontstaat eerder 

een verzadigd gevoel. 

Leuk om naar de diëtist te gaan 

Vanaf september 2012 is het mogelijk om bij 

SL!M een leuke cursus te volgen als je je 

voedingspatroon wilt verbeteren. Naast de 

reguliere dietetiekconsulten biedt SL!M een 

cursus aan waarin de deelnemers indivudeel 

en in groepsverband pratisch aan de slag 

gaan. De  basis van de cursus duurt 6  

maanden. Elke maand vindt er één 

kookworkshop plaats met een speciaal 

thema. Aan het eind van de cursus heb je 

meer productkennis en meer kennis en 

vaardigheden om lekkere en gezonde 

maaltijden te bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip van de maand 
“ Beweeg een beetje meer” 

Elke dag een beetje meer bewegen dan je 

gewend bent kan op lange termijn een groot 

effect hebben. Kies een, of een aantal, 

momenten waarop je in beweging komt.  

Neem bijvoorbeeld de trap op het werk, 

parkeer een paar straten verder of kies vaker 

voor de fiets. 

Cursusaanbod SL!M 

Eten is leuker dan erover te praten 

Imke: “Veel mensen kunnen koken en doen 

al jaren het zelfde ‘kunstje’. Mijn idee achter 

deze cursus is dat men eet wat men kan 

koken. Dus als je gezonder wilt gaan eten, 

dan zal je gezonder moeten gaan koken. 

Bovendien is samen koken en eten veel 

leuker dan alleen een gesprek bij de diëtist.  

 

Het is heel verfrissend en stimulerend om op 

een andere en misschien wel nieuwe manier 

te koken”.  

 

Om je een idee te geven wat het je kan 

opleveren geef ik een voorbeeld:  

Een vrouw van 70 kg wandelt elke dag 10 

minuten meer dan ze gewend is.  

Dit doet ze op een tempo van 6 km/uur. 

 

Extra verbranding: 

Per dag:  ca. 60 kcal  

Per week: ca. 420 kcal 

Per maand: ca. 1.700 kcal 

Per half jaar: ca. 10.950 kcal  

Per jaar:  ca. 21.900 kcal  

 

Eén kilo vet bevat 9.000 kcal. Als je dagelijks 

10 minuten wandelt dan scheelt dat in een 

half jaar tijd ca. 1,2 kg en in een jaar tijd ca. 

2,4 kg.  

 

Kies voor iets structueels zodat het van 

zelfsprekend wordt.  

Gezond slaapmutsje 

Bij meer dan één glas alcohol wordt de slaap al minder diep. De Britse National Health Service 

adviseert het eten van een banaan als slaapmutsje. Bananen bevatten tryptofaan aminozuur dat 

de aanmaak stimuleert van de stof serotonine dat een slaapbevorderende werking heeft. Ze 

bevatten ook vitamine B12 dat stress vermindert. 

Bron: National Health service 

http://www.nu.nl/gezondheid/2764880/helft-nederlanders-heeft-dagelijks-spierpijn.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2764880/helft-nederlanders-heeft-dagelijks-spierpijn.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2764074/minder-slaap-leidt-meer-eten.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2764074/minder-slaap-leidt-meer-eten.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2763955/ouder-dieet-helpt-dik-kind.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2763955/ouder-dieet-helpt-dik-kind.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2762253/van-variatie-ga-meer-eten.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2762253/van-variatie-ga-meer-eten.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2769929/sterk-ruikend-voedsel-doet-minder-eten.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2769929/sterk-ruikend-voedsel-doet-minder-eten.html


 

 

 

 

Groenten en fruit in april 

Andijvie, boerenkool, broccoli, 

champignons, koolrabi, kropsla, 

postelein, prei, raapsteel, radijs, 

rode bietjes, spinazie, tuinkers, 

witlof. 

Fruit 

Ananas, appel, avocado, banaan, 

citroen, grapefruit, sinaasappel. 

Lezersvraag:  

“Wat kan ik het beste eten vóór het 

hardlopen? Als ik voor het hardlopen ga eten 

dan krijg ik last van mijn maag en regelmatig 

krijg ik ook steken. Ik ren maximaal 1 uur.” 

Voordat ik een praktisch advies geef zal ik 

uitleggen hoe ons lichaam werkt. 

Sympatisch zenuwstelsel – actief 

Als je actief bent stuurt het sympatisch 

zenuwstelsel het energiesysteem van je 

lichaam aan. Het zorgt ervoor dat jij actief kan 

bewegen door het leveren van energie naar je 

spieren. Dit komt doordat het diverse organen 

beïnvloedt die ervoor zorgen dat je spieren 

energie geleverd krijgen. Om deze energie bij 

de spieren te krijgen wordt je hartslag en 

bloeddruk verhoogd en versnelt je 

ademhaling. Het suikergehalte in je bloed 

verhoogt, de hoeveelheid bloed in je spieren 

neemt toe. De bloedvaten in je 

spijsverteringsstelsel worden vernauwd 

waardoor er minder doorbloeding en 

activiteit is. Dus als het sympatisch 

zenuwstelsel actief is heeft het 

spijsverteringsstelsel even ‘pauze’.  

 

Parasympatisch zenuwstelsel – rust 

Als we niet actief zijn is het parasympatisch 

zenuwstelsel actief. Dit is het moment waarop 

het spijsverteringsstelsel optimaal zijn werk 

kan doen. Daarnaast zorgt het parasymatisch 

zenuwstelsel voor vertraging van de hartactie, 

verlaging van de ademhaling en bloeddruk. 

Het parasympatisch zenuwstelsel zorgt voor 

het op peil brengen van de energievoorraad in 

het lichaam.  

 

Last van het eten 

Als je voedsel nog in je maag zit tijdens het 

hardlopen kan dat klachten veroorzaken. 

Tijdens het hardlopen wordt het voedsel niet 

verteerd maar blijft in je maag heen en weer 

klotsen bij elke pas die je zet. Als je een volle 

maag hebt dan kan het op je middenrif 

drukken waardoor je ademhaling belemmerd 

kan worden. Het kan zorgen voor 

misselijkheid, maagsteken, ontlastingsdrang, 

oprispingen of brandend maagzuur. 

 

 

 

Op welk moment kan ik het beste eten? 

Het moment van eten hangt van een aantal 

factoren  af.  

Ik zal een paar factoren noemen:  

- Een getraind persoon heeft een 

snellere spijsvertering en zal minder 

tijd nodig hebben tussen eten en 

bewegen. 

- Daarnaast hangt het ook af van de 

hoeveelheid: een koekje kan binnen 

een half uur verteerd worden maar een 

grote maaltijd kan tot 6 uur duren.  

- De substantie van voedsel: fijn en 

vloeibaar voedsel wordt beter verteerd 

en goed kauwen helpt ook. Dikkere 

soep blijft wel lang in je maag zitten. 

Het kan tot 3 uur duren voordat de 

soep je maag gepasseerd is. 

- Koolhydraten worden sneller 

opgenomen dan vet en eiwitrijk 

voedsel. Dit komt omdat er bij 

koolhydraten minder stappen nodig 

zijn om deze te verteren. 

- De hoeveelheid voedingsvezels: 

Voedingsvezels blijven langer in de 

maag, maar bevorderen wel de 

darmwerking.   

Advies 

Eten 

Als je op een dag ‘normaal’ gegeten hebt dan hoef je geen bijzondere dingen te 

gaan eten. Je kunt er op letten dat je de bijvoorbeeld een uur voor het hardlopen 

wel ‘iets’ eet. Kies dan voor voedsel dat gemakkelijk te verteren is en voor een 

kleine hoeveelheid. Neem bijvoorbeeld een boterham met zoetbeleg. Een witte 

boterham of een geroosterde boterham wordt weer sneller verteerd dan een 

volkoren boterham.  

 

Wanneer voor jou het laatste moment is waarop je nog iets kan eten is een 

kwestie van uitproberen. Dit is voor iedereen verschillend. Hou daarbij 

bovenstaande punten in de gaten. 

 

Drinken  

Als je vlak voor de training nog wilt drinken dan kan je kiezen voor water, thee of 

een isotone drank. Een isotone drank is afgestemd op een snelle opname en 

bevat ook koolhydraten. Als je weinig gegeten hebt en vlak voor het hardlopen 

toch wat energie tot je wilt nemen, dan raad ik de isotone sportdrank aan. 

Het is verstandig om zuivelproducten niet voor het hardlopen te nuttigen, maar 

na de training want dat is weer goed voor het herstel.  

Geschreven door: Imke Ebben 


