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Fit en gezond
Als ik mij ergens weinig mee bezig hou, is het wel 
met gezonde voeding en sport. Door mijn chronische 
hartafwijking is enig lichamelijke activiteit uitgesloten 
voor mijn gevoel. Toch zijn er een heleboel sporten 
aan wat ik zou kunnen meedelen. Ook over gezonde 
voeding weet ik toch minder dan ik zou willen. Zelf 
denk ik dat ik gezond eet totdat ik eind van de dag 
een zak Lays chips opentrek en vervolgens hele-
maal leeg eet. Nu januari weer is aangebroken kwam 
iedereen ook weer met zijn “gezonde” goede 
voornemens en ik dacht, wat als ik me nou eens 
ga verdiepen in fit zijn en gezond eten? Zo kwam ik 
tot het thema van deze uitgave. Ik ga verschillende 
sporten en voedingspatronen na en laat leuke, korte 
recepten zien. Het viel me op dat er zo ontzettend 
veel verschillende gerechten, sporten en manieren 
zijn tot een gezonde levensstijl. Mijn persoonlijke fa-
voriet van sport is yoga. Nee, ik ben geen “zwever-
ig” type maar de manier waarop yoga mij rust geeft 
werkt bij mij heel goed. Na een sessie voel ik me weer 
ontspannen en weer gereset. Het brengt mijn lichaam 
in balans. De zenuwpijn in mijn onderrug die ik krijg van 
het vele zitten wordt ook extreem verlicht doordat je al 
je spieren goed gebruikt en oprekt. Het is een heerlijk 
gevoel als zo een sessie af is. Daarnaast heb ik een nieu-

we obsessie: smoothies! Handje spinazie, banaantje erin en wat magere yoghurt in de blender 
en ik ben good to go. Daarom leek het mij ook leuk om wat lekkere receptjes voor de lezers uit 
te zoeken. Kortom: ik hoop dat je geniet van dit magazine en met mij op de gezonde toer gaat!
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Voeding en 
dietetiek
interview met studente Sharon Stavenuiter

De achttienjarige Sharon Stavenuiter uit Enkhuizen studeert Voeding & diëtetiek 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Zelf heeft ze jaren gestreden met een
eetprobleem met als vervolg een slechte manier van lijnen. Fysiek en mentaal ging 
het heel slecht met haar, maar ze heeft zich herpakt door bewust deze studie te 
kiezen over hoe je dan wel gezonde voeding binnenkrijgt en zij anderen kan helpen 
later die in hetzelfde schuitje zitten als dat zij heeft gezeten. Ik ondervroeg haar al-
les wat ik wilde weten over haar studie en manier van leven.
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Over de studie 
De studie is erg breed. Je kunt 
verschillende kanten op; product 
management, health promotion of 
dietetics. Je kunt dus uiteindelijk de persoon 
worden achter nieuwe innovat
ieve producten, je kunt je gaan 
focussen op de preventie van
 chronische ziekten en op het opstellen van 
diëten.
“Op dit moment leren we vooral over de nu-
triënten, voedingstoffen, die in de voeding-
smiddelen zitten en wat ze doen met het li-
chaam. Een week 
geleden hebben we een proefassement moet-
en doen. We kregen een casus met daarin 
de manier van leven van een persoon. Wij 
moesten dan, als diëtisten, adviezen kunnen 
geven over passende voeding bij deze per-
soon. Hier leer je ontzettend veel van omdat je 
jezelf dan afvraagt; welke vragen zou ik mezelf 
moeten stellen om erachter te komen wat deze 
persoon nodig heeft?” verteld ze me.

“Dat het weer zo goed met 
me gaat is mede dankzij 
mijn lieve vriend,”

Schoolvakken
Met  fysiologie leer je over de processen die in 
ons lichaam plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld, welke processen treden op als je 
net iets gegeten hebt, of juist 
langere tijd niet gegeten hebt. 
“Met Food Science leren we vooral over de pro-
ducten zelf. Wat is de beste 
bereidingstechniek bij dat specifieke
product, welke nutriënten bevat dit 
product en hoe zijn deze stoffen chemisch 
opgebouwd. Maar bijvoorbeeld ook; hoe wordt 
kaas gemaakt?” legt ze uit.
Bij voeding leer je al het fijne van de 
nutriënten; waarom we ze nodig hebb
en, de hoeveelheid die we per dag 
ongeveer nodig hebben en bijvoorbeeld de ho-
eveelheid calorieën die een 
specifiek persoon per dag minimaal moet 
consumeren.

Dagelijkse levensstijl
Ik vroeg me af of ze de dingen die ze leert ook toepast op haar dagelijkse leven. “Ja, zeker. Voor-
dat ik aan deze opleiding begon had ik geen idee wat gezond was of wat bepaalde voedingsst-
offen met ons lichaam doen. Nu ik meer kennis heb betreft voeding ben ik zeker bewuster gaan 
eten. Ik ben bijvoorbeeld minder vlees gaan eten, het is echt niet nodig om iedere avond een 
groot stuk vlees te eten. Nu eet ik één of twee dagen geen vlees, en vervang dat voor vis of een 
groenteburger.” Ook was ik nieuwsgierig of ze bepaalde gewoontes van vroeger afgeschaft 
heeft. 
“Voorheen smeerde ik ook nooit boter op mijn brood. Ik dacht dat boter alleen maar een dikmak-
er was. Nu heb ik geleerd dat de boter essentiële
 voedingsstoffen bevat die je lichaam nodig heeft. Nu zorg ik dat ik sowieso vier broodjes smeert 
met boter per dag eet.” Ook ben vergelijkt ze verpakkingen. Op bepaalde artikelen staan bijvoor-
beeld een vinkje. Dat staat voor een ‘ik kies bewust’ product. Echter wordt dit logo gekocht door 
de producent. Het product moet wel aan bepaalde criteria voldoen om het vinkje te krijgen, maar 
het gebeurt wel eens dat een product zonder vinkje eigenlijk gezonder is dan het product met 
vinkje.

Diëtetiek
Omdat diëtetiek nogal een vak op zich is, was ik erg nieuwsgierig naar de dingen die Sharon 
leert op haar studie.
“We hebben de afgelopen weken oefeningen gehad met casussen om mensen gericht advies 
te kunnen geven. Een voorbeeld is: Ik ben een vrouw van 42, ik heb drie puberende kinderen en 
een fulltime baan. Doordat ik weinig energie heb maak ik altijd avondeten uit pakjes van maggi of 
knor. Ik eet geen fruit, maar drink wel sinaasappelsap. Wij, als dietisten, moesten analyse vragen 
gaan opstellen voor deze persoon zoals bijvoorbeeld; wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid van een vrouw van 42 jaar oud? Mag fruit vervangen worden door vruchtensappen? Wat 
wordt er verstaan onder een gezonde avondmaaltijd? Op deze vragen moesten wij zelf antwoord 
kunnen geven en naar aanleiding hiervan passend advies geven aan de betreffende persoon.”

En tot slot:
een belangrijke voedingstip?
“Probeer vooral te luisteren naar je eigen lichaam. Wanneer je lichaam raar reageert op een be-
paald dieet of een bepaald voedingsmiddel, probeer wat anders; als het niet werkt, verander het 
plan maar nooit het doel.”



in het kort...
Smoothie making
Makkelijk te maken én gezond! Een kwestie van 
samenvoegen van de ingrediënten in een blender en mixen maar! Ik heb 
twee receptjes voor een gezonde smoothie 
voor je uitgezocht. 

Green power smoothie: 
200 ml kokosnootmelk, 40 gram spinazie,
1 gepelde sinaasappel, 1/4 mango 
(da’s ongeveer 50 gram) en blaadjes van 2 tak-
jes munt. De kleur komt misschien wat 
extreem over, maar hij is gegarandeerd 
lekker!

Frisse smoothie: 
1 (blikje) ananas, 1 geschilde en 
klokhuisvrije appel, 500 ml appelsap, 1 
geschilde komkommer en ½ bakje
basilicum (de blaadjes). Dit recept is 
genoeg voor 4 glazen en door de frisse 
ingrediënten een goede dorstlesser.

Meer smoothies? 
Check de site van Albert Heijn!

Handige app!
Altijd al eens goed willen bijhouden wat jou “eetgedrag” inhoud? 
Download de eetmeter app in de appstore of playstore! Met deze 
app kun je een eetdagboek bijhouden die de calorieën voor je telt. 
Zo weet je precies of je aan je maximum komt, of juist niet. 
Ook bevat de app een handige BMI meter die aangeeft of deze 
goed is of niet. Daarbij volgen dan tips die ook gaan over 
voldoende vitamines en voedingsstoffen binnenkrijgen. Ook is er een 
bewegingsgrafiek die jouw lichaamsbeweging bijhoud. Alles is zelf handmatig 
invullen, maar het is een begin van een gezonde levensstijl! 
Ga naar de website van voedingscentrum voor meer info over de app en het 
aanmaken van een gratis account. 
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Rennen? Nee, wandelen!
Het is belangrijk dat je veel beweegt. Dit is van 
belang voor een goede conditie. De snelste en beste 
manier om je conditie te verbeteren is door te gaan 
hardlopen. Toch voelen weinig mensen zich geneigd 
om dit te gaan doen. Gelukkig zijn er een heleboel 
andere sporten waar in jij je kunt verdiepen. 
Google eens naar sportclubs in jou omgeving, 
misschien zitten er wel try-outs tussen! Dan kun je 
gewoon een keertje meedoen en kijken wat er van 
komt. Tot die tijd kun je ook gewoon een paar keer 
per week gaan wandelen. Wel op een pittig tempo, 
zodat je wel echt aan je conditie werkt..!

RUN RUN RUN
RUN RUN RUN
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Over 10 jaar…
…dan zie ik mijzelf als succesvol volwassene.  Dan ben ik namelijk 30 jaar en de 
periode tussen nu en dan gaat alles gebeuren. Carrière, eigen huis, trouwen, huis-
dieren, kinderen… Ik vind het leuk om naar de toekomst te leven. Het heeft waar-
schijnlijk meer te bieden dan ik durf te dromen en dat lach ik toe. Natuurlijk hoop ik 
dat er een mooie carrière voor mij weggelegd is: iets met schrijven of 
videografie. Een combinatie van de 2 zou helemaal mooi zijn. Graag zou ik in mijn 
werk mijn creativiteit en passies kwijt willen en elke dag met plezier naar mijn werk 
gaan, om vervolgens met plezier weer naar huis te gaan. Mijn eigen plekje met een 
lieve vriend en een leuke hond. Ja, ik wil echt graag een hond! Huisje – boompje 
– beestje. Ook hoop ik dat mijn gezondheid stabiel blijft. Dat ik niet meer “beter” 
word heb ik geaccepteerd, dus hoop ik 
dat het blijft zoals het nu is. Verder hoop 
ik over tien jaar nog al mijn lieve fami-
lieleden om mij heen te hebben. Ik moet 
er niet aan denken dat ze er niet meer 
zullen zijn. In de toekomst hoop ik een 
hoop dingen te doen, zoals vaker reizen 
en eens naar het theater gaan. Het komt 
er op neer dat ik meer uit het leven wil 
halen dan ik nu doe. Meer heb ik eigenlijk 
niet te wensen. Ik laat het allemaal over 
me heen komen.



Lekkere trek?
instagrammer Tamara van 

@happy.fit.foods heeft lekkere
recepten!

Siciliaanse Salade 

Gepofte aubergine gevuld met gegrilde rode 
paprika, avocado, verse basilicum en een zelfge-
maakte spinaziepesto. De spinaziepesto bestaat 
uit spinazie, citroensap, knoflook en Italiaanse 
kruiden. 

Pittige linzen burrito's met wal-
noten en een hete tomatenspread. 

De burrito wraps zijn gemaakt van kikkererwten 
meel en water. Ik vind 
kikkererwtenmeel voor het maken van wraps erg 
lekker, want ze hebben een heerlijke zachte
 nootachtige smaak. Ook zitten ze nog eens
boordenvol eiwitten! De vulling bestaat uit linzen, 
worteltjes, selderij, shiitake mushrooms, walnoten, 
tomatenpuree, rode hete peper en edelgistvlokken. 
Edelgist is een gist wat een hartige en kaasachtige smaak aan gerechten geeft. 
Veganisten gebruiken dit voor boven op de lasagne, op een broodje of maken 
er lekkere sausjes mee! De kruiden die ik heb gebruikt: komijnzaad, knoflook 
en koriander. Tomaten spread: ovengebakken tomaten fijngesneden met 
basilicum, knoflook en hete pepertjes. 

Chocoladetaart met bosvruchten! 

Deze taart is gemaakt van zwarte bonen, in com-
binatie met cacao is dit echt overheerlijk en nog 
eens supergezond ook. Verder bevat de taart 
medjool dadels, voor de zoetigheid, spelt meel 
en bevroren bosvruchten: frambozen, zwarte 
bessen, rode bessen en kersen. 


