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Arbeids- 
vitamines 

Inspiratieboekje om gezond 
te eten op het werk. 

http://defriesland.nl/werkgevers
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Inleiding
Gezond eten op je werk kan soms best lastig zijn. 
Want naast de lunch, komen er ook heel wat 
traktaties en tussendoortjes voorbij. Denk aan 
alle momenten dat er iets te vieren valt: 
verjaardagen, geboortes, een zakelijk succes of 
de afronding van een project. Daarom bieden  
we je graag wat praktische tips, verantwoorde 
recepten, interessante blogs en feitelijke 
informatie over gezonde voeding. Alles om jou te 
inspireren en te motiveren om ook op je werk 
gezonde keuzes te maken. En met de steun van 
je collega’s is een gezonde leefstijl ook nog eens 
makkelijker na te streven. Dus, kunnen jij en je 
collega’s wel wat arbeidsvitamines gebruiken?  
Lees dan snel verder. 

Samen werken aan een gezonde leefstijl. 
Doe je mee? 

 

Inhoud

4
Verantwoord ontbijten.
Eimuffins met groente.

26 
Interview diëtist
Linda Swart.

 6.  Voedingstrends en hypes 2020 

 10. Recept: pastasalade met verse pesto
 
 16.  Actueel

 18.   Recept: kwarkbroodjes

 22. Tips om gezond te eten op het werk

 24. Hoe kom ik fit de feestdagen door?
 
30. Thee is de nieuwe koffie

32. Recept: dadel-kokos balletjes

14
De zoete verleiding
van december.

8
Zo ontwijk je feeders
op de wekvloer.



4

Wat heb je nodig? 

·  een muffinvorm of 
cakevormpjes

· 6 grote eieren

· 150 ml melk

·  restjes groente zoals 
paprika, tomaat, ui etc.

· 100 gr geraspte kaas

·  handje bieslook of 
peterselie

· roomboter om in te vetten

· 100 gr gerookte spekjes

Eimuffins 
met groente 

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 graden.  

Vet de muffinvorm in met roomboter.  

Klop de eieren los met de melk en snijd  

alle groente en kruiden fijn. Voeg peper  

en zout naar smaak toe.

Leg in ieder muffinbakje een beetje groente, 

kaas en/of spekjes. Giet het eiermengsel 

erover en bak de muffins in 15 tot 20 minuten 

goudbruin.

bron: Lekker Werk app van Mascha Perquin-Saneel  

Kijk voor meer informatie op Fan van Fit

Voedingswaarde 
· 99 calorieën 

· 7 gr vet 

· 41 gr groente

· 1,7 gr koolhydraten

· 6,9 gr eiwitten 

54

Recept 
Verantwoord 
ontbijten.

https://www.lekkeraanhetwerk.nl/app
https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
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2020 staat voor de deur en we willen natuurlijk graag 
weten wat de trends zijn voor het komend jaar. 
Gezond eten krijgt weer volop aandacht en we gaan 
steeds meer richting gepersonaliseerde voeding. 
Gezonde voeding is voor iedereen anders en wat voor 
de een gezond is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. 
Bij gepersonaliseerde voeding wordt daarom 
rekening gehouden met je gezondheidsstatus, 
erfelijke aanleg en persoonskenmerken. De echte 
doorbraak verwacht ik op wat langere termijn en nog 
niet in 2020. We maken wel stappen richting de 
gepersonaliseerde voeding via de volgende 5 trends:

1. Biodiversiteit en het milieu

De roep om het milieu minder te belasten is overal 
hoorbaar, ook als het om voeding gaat. Minder 
verspilling is daarbij een belangrijk thema. Er zijn ook 

steeds meer mensen die vegetarisch of veganistisch 
eten. Zelf ben ik groot voorstander van het minderen: 
ik noem mijzelf flexitariër en eet dus enkele dagen 
per week geen vlees. Minder vlees en vis en meer 
zeewier, peulvruchten, quinoa en cactussen (!).  
Ja, er zijn eetbare cactussen en omdat ze weinig 
water nodig hebben is dat in veel gebieden op de 
wereld een ideaal gewas. Dus let maar op: cactussen 
worden de nieuwe superfoods. 

2. Voeding als medicijn

Ook in de medische wereld wordt de invloed van 
voeding op onze gezondheid steeds meer 
onderzocht en onderkend. Steeds meer artsen 
zetten gezonde voeding in naast medicijnen. Door 
een betere leefstijl kan het medicijngebruik omlaag 
en kunnen bepaalde ziektes voorkomen worden. 

Voedingstrends 
en hypes 2020 
Mascha Perquin-Sarneel, gediplomeerd voedingsdeskundige en 

oprichtster van Lekker aan het Werk en foodtruck Mama Mascha, 

neemt ons mee in de trends en hypes op voedingsgebied. 

5. Easy Healthy

Mensen willen best gezonder eten, maar dan wel 
smakelijk en makkelijk. Hier speelt de markt handig 
op in. Het wordt ons steeds makkelijker gemaakt om 
gezonder te eten. Denk aan de soeppakketten van 
de supermarkten en de maaltijdboxen die je kan 
laten bezorgen. Er zijn ook steeds meer aanbieders 
van online dieetadvies, weekmenu’s en apps.  
Probeer de Lekker Werk app eens, een handige 
app met weekmenu’s en tips voor makkelijke, 
gezonde maaltijden!

Verzekerden van De Friesland ontvangen 
50% korting op deze app. Kijk snel op Fan van Fit

3. Koolhydraatbeperkt 
eten zet door

Terwijl een kleine groep mensen nog maar 
nauwelijks koolhydraten eet, minderen de meeste 
mensen stap voor stap hun koolhydraten en gaan 
meer eiwitten en vetten eten. Het populaire 
Keto-dieet is een voorbeeld van een dieet waarin 
bijna geen koolhydraten zijn opgenomen. Ik ben 
geen voorstander van dit dieet, want op de lange 
termijn is het nauwelijks vol te houden en 
bovendien ga je dan meer vlees eten, in plaats van 
minder. Eiwitten zijn hot, maar aan de vetten 
moeten we, na jaren van vet-bashing, nog een 
beetje wennen. Er zijn overigens ook trendwatchers 
die de comeback van de koolhydraatrijke aardappel 
voorspellen. Die is voedzaam en zit barstensvol 
mineralen en vitamines. Dat is dan weer een leuke 
tegenreactie op de koolhydraten die een beetje in 
het verdomhoekje zitten. 

4. Intermittent fasting blijft hot

Dat betekent dat je periodiek vast. Dus bijvoorbeeld 
3 dagen eten en dan weer 2 dagen niet, of niet 
eten tussen avondeten en de lunch de dag erna. 
Ook het effect van de Ramadan leren we steeds 
beter begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat vasten een 
positief effect heeft op de bloedsuikerspiegel. Er is 
meer onderzoek nodig, maar daar wordt hard aan 
gewerkt. Veel diabetici experimenteren erop los. 
Heb je diabetes en wil je aan de slag met vasten? 
Doe dit dan altijd onder begeleiding van een arts 
en/of diëtist! 

76

“Eiwitten zijn hot, 
maar aan de vetten 
moeten we, na jaren 
van vet-bashing, nog 
een beetje wennen.”

https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
https://www.foodtruckmamamascha.nl/defriesland 
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Zo ontwijk je feeders 
op de werkvloer. 
Volgens diëtist Judith van Gennip, van diëtistenpraktijk Spijswijzer,  

zijn er 2 soorten feeders op het werk; de contactzoekers en de 

aanstichters. Hierbij haar tips om ze te herkennen en te tackelen. 

Contactzoekers

De contactzoekers uiten hun waardering en 
collegialiteit door op eten te trakteren. Deze 
personen vinden het vaak lastig om met woorden te 
zeggen dat ze blij zijn met hun werk en vinden het 
fantastisch om anderen te zien genieten van eten. 

Gevolg: jij wit niet lomp overkomen en propt onder 
toeziend oog van de van blijdschap glimmende 
collega, de mierzoete muffin naar binnen. Want je 
kunt die zelfgemaakte muffins waar je collega de 
hele zondag voor in de keuken heeft gestaan toch 
niet weigeren?

Aanstichters

De tweede groep zijn de aanstichters. Te herkennen 
aan: “Ga je mee een visje eten?” “Aah, toe, neem jij 
ook even wat?” Zij zoeken een reden om zelf iets te 
eten. De persoon die altijd op het briljante idee komt 
om een burger te halen. Om 10 uur ’s ochtends. Die!

Aanpakken die hap

Prima, we herkennen de feeders. Maar hoe pakken 
we ze aan? Toegegeven, dit klinkt afschuwelijk, 
maar kom met een traktatiebeleid. Zet fruit met stip 
op 1. Dat betekent niet dat je iedere ochtend 
smoothies voor al je collega’s hoeft te maken.  
Geef gewoon fruit. Met schil. Prima. En voor wie zich 
in de muffinbakkende contactzoeker herkent: 
trakteer op een enorme bos bloemen, een 
karaokeset of vertel gewoon eens hoe blij je wordt 
van je werk en je collega’s.

1 x nee is geen nee

Maar dan de Aanstichters. Lastige lui. Je moet je 
wilskracht inzetten en nee zeggen. Wist je dat je 
3 tot 6 x nee moet zeggen voordat het duidelijk 
is dat je iets niet wilt!? 1 x nee is dus vaak niet 
voldoende. 

Word je toch nog wat lekkers aangeboden? Dan is 
recht op de man af aanspreken de beste remedie. 
Het is ok om te zeggen: ‘Ik ben bezig gezonder 
te leven en vind het lastig om de verleiding te 
weerstaan. Zou je mij daarom geen lekkers meer 
aan willen bieden?’  Je kwetsbaar opstellen wordt 
juist gewaardeerd en als iemand zoiets tegen jou 
zegt, vind je dat toch ook helemaal niet erg?

“Ik ben bezig gezonder te leven en 
vind het lastig om de verleiding te 
weerstaan. Zou je mij daarom geen 
lekkers meer aan willen bieden?’

Meer interessante blogs rondom voeding 
vind je op doejemee.nl/wijs-met-je-spijs 

https://www.doejemee.nl/wijs-met-je-spijs
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Wat heb je nodig? 

·    300 gr volkoren pasta

· 250 gr snoeptomaatjes

· 200 gr kipfilet (gerookt)

· 50 gr basilicum

· 50 gr parmezaanse kaas 

· 1 teentje knoflook

· 75 ml olijfolie

· 50 gr pijnboompitten

Pastasalade 
met verse pesto

Bereiding
1.  Kook de paste volgens de aanwijzingen op 

de verpakking en laat even afkoelen. 

2.  Rasp de kaas en rooster de pijnboompitten 

in een droge koekenpan. Pas op, ze 

verbranden vrij snel. Zet de pan uit als de 

pitjes beginnen te verkleuren. De warmte 

van de pan zal ze nog wat verder kleuren. 

3.  Pluk de basilicumblaadjes. Er zit veel 

smaak aan de stengels, dus die mogen er 

ook bij. Alleen de stugge onderkant 

gebruiken we niet. Snijd de knoflook fijn. 

4.  Doe 50 gram van de pijnboompitten en  

75 gram van de basilicumblaadjes samen 

met de kaas, knoflook en olie in de keuken-

machine en laat deze draaien. Houd de rest 

van de pijnboompitten en basilicum apart. 

Breng de pesto op smaak met peper.  

Zout zit er al genoeg in door de kaas. 

5.  Halveer de snoeptomaatjes en snijd  

de kip in plakjes. 

6.  Meng de pasta met de pesto, de tomaatjes 

en de kip. Strooi er voor het opdienen nog 

verse basilicumblaadjes en geroosterde 

pijnboompitten over. 

bron: Lekker Werk app van Mascha Perquin-Saneel  

Kijk voor meer informatie op Fan van Fit

Voedingswaarde 
· 623 calorieën 

· 75 gr groente 

· 60 gr koolhydraten

· 30,6 gr vet 

· 25,2 gr eiwitten 

1110

Recept
Lekker lunchen 
met een verse 
pastasalade.

https://www.lekkeraanhetwerk.nl/app
https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
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Sla kan een kalmerende
en slaapverwekkende 

werking hebben.

W-eetje



De zoete 
verleiding van 
december 

Nog voordat de goedheiligman en zijn pieten de biezen hebben

gepakt om terug naar Spanje te dobberen, is overal de

kerstsfeer alweer te proeven. Zo zegt een collega enthousiast:  

“We hebben ook twee kerstbomen aangeschaft voor op kantoor.  

En, wat gaan we doen met het kerstdiner? Het stamppotbuffet van  

vorig jaar met rookworsten was een groot succes”. 

De maand december staat bol van de verleiding. 

Alles valt samen. Sinterklaas viert zijn verjaardag, 

gevolgd door kerstdiners met collega’s, familie of 

vrienden én champagne met oliebollen op 

oudjaarsdag. Het kan een behoorlijke opgave zijn 

om je niet te vergrijpen aan al dat lekkers.

Maandagochtend stap ik het kantoor binnen met 

het voornemen me deze week niet te laten 

verleiden. Naast alle december zoetigheden, 

hebben we bij ons in het bedrijf namelijk ook een 

snoepautomaat, waardoor ik regelmatig voor de 

bijl ga, #vriendenvijand. Als ik terugkom van een 

afspraak zie ik op mijn bureau een stuk appeltaart 

liggen. Ik schuif het stuk taart moedig opzij en 

vertel mijn collega dat ik deze week gezond wil 

eten. Immers, collega’s op de hoogte brengen van 

je goede voornemens, helpt je om verleidingen te 

weerstaan. Ze kunnen er rekening mee houden, 

door bijvoorbeeld dat stuk appeltaart in de keuken 

te laten liggen, in plaats van (goed bedoeld) op je 

bureau neer te zetten.

De hele week word ik verleid met lekkers. 

Pepernoten op iedere afdeling, goed gevulde 

snoeppotten. Ik vind het lastig om me aan mijn 

goede voornemens te houden. Op woensdag ga 

ik de mist in. ‘s Ochtends prop ik al de eerste 

“Aan het einde van de dag tover 
ik uit de snoepautomaat een 

Kitkat, Snicker en Bounty, die 
ik samen met twee andere 

collega’s deel.”

pepernoten naar binnen. Aan het einde van de dag 

tover ik uit de snoepautomaat een Kitkat, Snicker 

en Bounty, die ik samen met twee andere collega’s 

deel. Aan het einde van de dag heb ik spijt. Spijt 

van die vele pepernoten en chocola die ik er nu 

weer af moet trainen.

Zodra ik thuiskom trek ik mijn hardloopschoenen 

aan. Het is koud, maar doordat ik op een flink 

tempo doorloop, krijg ik het al gauw warm. Als ik 

thuiskom heb ik acht kilometer gelopen. Ik voel me 

goed én toch knaagt er iets aan me. Ik vraag me af 

waarom het zo lastig is om te matigen. Ik ga via 

Google op onderzoek uit. Al snel vliegen de 

E-nummers, verborgen calorieën en toevoegingen 

me om de oren. Wat echter vooral duidelijk wordt 

is de rol van suiker. Geraffineerde suiker zorgt voor 

een snelle stijging in je bloedsuikerspiegel. Het 

levert in korte tijd een behoorlijke energieboost op. 

Helaas wordt deze bijna net zo snel gevolgd door 

een energiedip en voordat je er erg in hebt, zit je 

alweer met je hand in de snoeppot.

De rest van de week houd ik me keurig aan mijn 

plan. Ik snoep wel, maar gezond. Lees: een handje 

noten in de namiddag of een stuk extra fruit. Ik ben 

dol op zoet en kies daarom voor fruit in plaats van 

snoepgroenten. Tijdens de lunchpauze loop ik 

iedere dag met mijn collega’s een half uur buiten. 

Frisse lucht, een ‘restart’ en daarnaast word ik ook 

niet geconfronteerd met de wekelijkse snackdagen. 

Zodra mijn werkdag erop zit, en ik standaard naar de 

supermarkt ga voor de dagelijkse boodschappen, 

neem ik van tevoren nog iets te eten. Het voorkomt 

dat ik met trek de supermarkt instap. Het helpt me 

echt, om niet alsnog de chocolade pepernoten mee 

te nemen, die bij de kassa liggen.

Aan het einde van de week ben ik tevreden.  

Oké, ik heb me niet geheel aan mijn plan gehouden, 

maar ik heb me wel weten te beheersen.  

December is de maand van gezelligheid, warmte en 

verleidingen. Probeer met mate te genieten en wees 

vooral niet té streng. Gun jezelf zo nu en dan die 

lekkere oliebol, een handje pepernoten of een glas 

wijn. Je kunt tenslotte beter iets meer eten tussen 

kerst en oud & nieuw, dan tussen oud & nieuw en 

kerst....

Stephanie de Linde 
HR manager, Oreel Hallum 

1514
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Actueel

Antwoord op al je 
vragen over voeding

Donderdag 19 december 
van 20.00 – 21.00 uur 

Ieder mens is uniek, dus ook de manier waarop je 

reageert op voeding. Stel daarom jouw persoonlijke 

vragen over voeding aan diëtist Linda Swart op 

donderdag 19 december van 20.00 – 21.00 uur via 

doejemee.nl/wijs-met-je-spijs

Linda Swart – (Sport)diëtist/ leefstijlcoach

Linda is (sport)diëtist, praktijkeigenaar AVS 

(Adviesbureau Voeding en Sport) en al 

jaren sportdiëtist bij FC Groningen. 

Balanceren in 
je feestkleren. 

Heb jij ook zo’n opgeblazen gevoel na 

de feestdagen en zitten je kleren weer 

nét iets strakker dan daarvoor? Wij 

gaan je helpen om dit te voorkomen. 

Word lid en doe mee met onze 

vijfdaagse challenge “Balanceren 

in je Feestkleren”. We starten op 

20 december.

Jij krijgt:
✓ Elke dag een nieuwe uitdaging
✓ Tips en tricks
✓ Blogs met achtergrondinformatie

Zo heb je niet alleen tíjdens de feestdagen een goed gevoel, maar ook 

daarna! Durf jij de uitdaging aan te gaan? Meld je dan snel aan via 

Balanceren in je Feestkleren.

50% korting op de 
Lekker Werk app 

Wil je meer lekkere 
verantwoorde recepten? 
Dan is de Lekker Werk app 
van Mama Mascha wat voor jou!

Wat biedt de Lekker Werk app?
✓  Recepten voor alle eetmomenten op een 

dag, makkelijk én gezond! 

✓  Kennis en tips over gezonde voeding via 

de blogs 

✓ Wisselende weekmenu’s ter inspiratie 

✓  Een boodschappenlijstje waarmee 

je makkelijk de ingrediënten voor de 

recepten in huis kan halen.

Als collectief verzekerde krijg je 50% korting 

op deze app. Je betaalt dan geen €49,-  

maar €24,50 voor een jaarabonnement.  

Het abonnement wordt na een jaar 

automatisch beëindigd.

16

Kijk voor meer informatie op 

Fan van Fit

https://www.doejemee.nl/wijs-met-je-spijs
https://www.doejemee.nl/wijs-met-je-spijs/b/blog/posts/balanceren-in-je-feestkleren
https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
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Wat heb je nodig? 

· Voor 24 stuks: 

· 300 gram volkorenbloem

· 350 ml kwark

· 100 gr noten

· 100 gr rozijnen

· 3 el pitten of zaden

· 2 eieren

· 6 el honing

· 2 tl kaneel

· 2 grote rijpe bananen

· 1 el bakpoeder

Kwarkbroodjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden.  

Doe de bloem in een grote beslagkom.  

Voeg bakpoeder en een snufje zout toe  

en meng goed door elkaar.

Prak de banaan en doe deze met de kwark, 

honing, en het kaneelpoeder bij de bloem in 

de kom. Breek de eieren boven de kom en 

meng goed tot je een mooi glad beslag hebt.

Hak de noten grof of fijn, wat jij lekker vindt. 

Doe ze samen met de pitten en rozijnen bij 

het beslag en roer nog even goed door. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier. Maak 

ongeveer 24 bolletjes van het beslag en leg 

deze op de bakplaat. De bolletjes rijzen nog 

in de oven, dus houd wat ruimte tussen de 

broodjes. Bak de kwarkbolletjes in 15 tot 20 

minuten gaar. 

bron: Lekker Werk app van Mascha Perquin-Saneel  

Kijk voor meer informatie op Fan van FitVoedingswaarde
(per stuk) 
· 150 calorieën

· 20,4 gr koolhydraten

· 4,8 gr eiwitten

· 5,2 gr vet

1918

Recept
Kwarkbroodjes  
als ontbijt, 
lunch of gewoon 
als lekker 
tussendoortje.
 

https://www.lekkeraanhetwerk.nl/app
https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
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Een paprika bevat 
3 keer zoveel vitamine C 

dan een sinaasappel

W-eetje
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Tips om 
gezond te eten 
op je werk 
Gezond eten op je werk is best lastig. Want de werkvloer zit  
vol verleidingen. Denk aan alle traktaties van jarige collega’s, 
de goedgevulde snoeppot binnen handbereik, de vette snacks 
in de bedrijfskantine en de snoepautomaat op de gang. 
Met onderstaande tips lukt het jou toch om ook op je werk 
gezond te eten. 

Begin de dag met een goed ontbijt! 
Met een goed ontbijt breng je je lichaam ’s ochtends 

op gang en verbeter je je concentratievermogen. 

Een stevig ontbijt zorgt voor een verzadigd gevoel en 

voorkomt lekkere trek gedurende de dag! Ben je niet 

gewend te ontbijten, begin dan met iets kleins 

(zoals een plakje volkoren ontbijtkoek) en breid je 

ontbijt langzamerhand uit met wat yoghurt of een 

stuk fruit. 

Niet lunchen achter je bureau  
Kom van je werkplek en laat je telefoon en e-mail 

even voor wat het is. Je lunch is hét moment dat je 

even niet aan werk hoeft te denken, lekker kunt 

socializen met collega’s en kunt genieten van je 

maaltijd. Door goed te kauwen en bewust te 

genieten, voel je je sneller voldaan en begin je 

opgeladen aan de rest van je werkdag.

“Opstaan en 5 minuten rondlopen zorgt 
ervoor dat je bloed weer gaat stromen 

en je hoofd opfrist; dit is vaak voldoende 
om lekkere trek te laten verdwijnen."

Sta even op!
Ben je hard aan het werk en krijg je opeens zin in iets 

zoets? Opstaan en 5 minuten rondlopen zorgt ervoor 

dat je bloed weer gaat stromen en je hoofd opfrist; 

dit is vaak voldoende om lekkere trek te laten 

verdwijnen. 

Benieuwd naar meer tips om 

gezonder te eten op het werk? 

(Sport)diëtist en leefstijlcoach  

Linda Swart geeft je in deze video 

nog 5 tips.

https://vimeo.com/380452463


“Bovendien helpt een stuk lopen bij het 
op gang brengen van je spijsvertering. 

Het zorgt voor nieuwe energie en 
bestrijdt dat dipje na het eten. ”

Hoe kom ik fit de 
feestdagen door? 
De feestdagen: een tijd om naar uit te kijken. Je bent omringd door 

familie, vrienden en vooral… heel veel eten. Dat laatste is zeker geen 

straf, als je het ons vraagt. Toch voelen veel mensen zich aan het eind 

van de rit meer uitge-blust dan uitge-rust. Zo’n periode waarin je veel zit 

en constant met lekkernijen wordt volgestopt, kan je fitheid behoorlijk 

aantasten. Dus, hoe kan je zorgeloos genieten én die dip na de 

feestdagen voorkomen? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Drink met mate

Het is niet ongewoon om tijdens de feestdagen wat 
dieper in het glaasje te kijken. Toch kan je jezelf een 
hoop leed achteraf besparen door bewust met je 
alcoholconsumptie om te gaan. Dit voorkomt niet 
alleen die extra kilo’s, maar ook een fikse kater én 
ongepaste opmerkingen in het bijzijn van je 
kersverse schoonfamilie. Moet je nu compleet 
nuchter stroeve gesprekken gaan voeren met je iets 
te verre achterneef? Nee hoor. Maar drink bijvoor-
beeld één glas water voor elk glas alcohol dat je 
nuttigt. Daarnaast kun je kiezen voor drankjes met 
minder calorieën. De top 3 bestaat uit champagne, 
rum en wodka. Deze bevatten 75-85 kcal per glas. 
Vermijd likeurtjes, bier en wijn.

Neem eten mee

Als je juist bezig bent met het opbouwen van een 
gezonde leefstijl, dan kunnen de feestdagen voor 
aardig wat ontwrichting zorgen. Zit je net lekker in 
een bepaald eetpatroon, gaat je familie je goed-
bedoeld volproppen met vet voedsel. In dat geval kan 
het handig zijn om zelf eten mee te nemen. En dan 
bedoelen we niet dat jij aan de eettafel zit met een 
Tupperware-bakje vol droge sla, terwijl de rest zich  
op een achtgangendiner stort. Nee, overleg even met 
de gastheer en/of gastvrouw en bied aan om een 
bijdrage te leveren aan de hapjes. Zo kan één iemand 
het vlees verzorgen, de ander regelt het dessert en jij 
komt op de proppen met een heerlijke gezonde 
salade (waar jij dan nét iets meer van opschept!). 
Win-win!
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Heb jij zelf nog tips om fit de  
feestdagen door te komen?  
Deel ze met ons via doejemee.nl

Wees zelf gastheer/-vrouw

Dit is dé manier om te ontsnappen aan al die 
verleidingen. Als gastheer of -vrouw heb je het 
tenslotte hartstikke druk. Er is amper tijd om al dat 
heerlijke eten naar binnen te werken. Daarnaast ren 
je constant heen en weer tussen de keuken en de 
eettafel. Je hebt dus direct een goede work-out te 
pakken. Wat betreft de extra kilootjes die de 
feestdagen met zich meebrengen, is het dé ideale 
oplossing. Helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen 
over je stressgehalte…

Maak een wandeling

Dit zorgt ervoor dat je even pauze hebt en dus niet 
gaat dooreten. Bovendien helpt een stuk lopen bij 
het op gang brengen van je spijsvertering. Het zorgt 
voor nieuwe energie en bestrijdt dat dipje na het 
eten. Tot slot is in beweging zijn gewoon goed voor 
je. Maak er een gezellig uitje van, voor extra  motivatie. 
Misschien is je partner wel te porren voor een 
romantische avondwandeling. Of ga met de  
complete familie de hort op! Niets is mooier dan 
kijken naar al die prachtige kerstversieringen op een 
feestelijke winteravond. Fingers crossed dat het gaat 
sneeuwen en het plaatje is compleet.

25

https://www.doejemee.nl


26 27

Linda is (sport)diëtist, praktijkeigenaar AVS (Adviesbureau Voeding  

en Sport) en al jaren sportdiëtist bij FC Groningen.

4. Wat is de grootste valkuil voor 
werknemers wat betreft gezonde 
voeding op de werkvloer?

Laat je niet verleiden door de snoepautomaten.  
Je ziet ze in veel bedrijfsgebouwen en helaas 
bevatten ze meestal niks gezonds. Neem een 
gezond tussendoortje mee van huis voor het geval 
je tussendoor trek krijgt. Denk bijvoorbeeld aan 
een stuk fruit, een bakje snackgroente, een bakje 
yoghurt, een hand ongezouten noten of een 
volkoren cracker. 

5. Waarom is het voor veel mensen 
zo lastig om voldoende groente en 
fruit te eten en genoeg water te 
drinken? 

Dat is een goede vraag. We weten dat het gezond 
is en ook zie je steeds meer een verschuiving naar 
meer plantaardig eten en minder dierlijk, maar 
toch blijft het voor veel mensen lastig. Bij groente 
eten denken mensen nog vaak dat het alleen bij 
het warm eten kan. Fruit is vaak onhandig om 
mee te nemen; het is thuis net weer op of 
eentonig om altijd maar die appel tussendoor 
te eten. Ook hoor ik vaak dat als een collega 
trakteert de appel ook makkelijk in de tas blijft. 
Het helpt als je je fruit, snackgroente en water  
(of thee) in het zicht zet. De kans dat je het 
dan vergeet is minder groot. Ook is het aan te 
raden wat meer te variëren. Kies voor lekker 
seizoensfruit of doe eens fruit en groente op 
je brood of fruit door de yoghurt. 

6. Wat kan een werkgever  
doen om een gezond voedings-
patroon op het werk te stimuleren? 

Er zijn veel activiteiten die een werkgever kan 
ondernemen om een gezond voedingspatroon op 
het werk te stimuleren. Allereerst is het verstandig 
kritisch te kijken naar het aanbod in het 
bedrijfsrestaurant en in de automaten. Ook 
kunnen er kennisworkshops en kookworkshops 
georganiseerd worden voor de werknemers. 
Samen op een leuke manier ervaren dat gezond 
eten heel lekker en gemakkelijk is. Als laatste kan 
de werkgever werknemers van fruit en groente 
voorzien. Het blijkt dat meer mensen fruit eten op 
het moment dat het wordt aangeboden. 
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“ Ook is het aan te raden wat 
meer te variëren. Kies voor 
lekker seizoensfruit of doe 
eens fruit en groente op je 

brood of fruit door de yoghurt.“

1. Als algemeen advies geldt dat  
een man dagelijks 2500 calorieën  
en een vrouw 2000 calorieën in  
mag nemen. Geldt dit ongeacht  
het soort werk wat je doet? 

Als je een heel actief leven hebt , bijvoorbeeld 
door fysiek (zwaar) werk of omdat je veel sport, 
dan is je behoefte hoger dan gemiddeld. Aan de 
andere kant geldt ook dat wanneer je weinig 
actief bent en je de dagen met name zittend 
doorbrengt je waarschijnlijk te zwaar wordt als  
je deze hoeveelheid inneemt. Het gemiddelde 
geldt dus niet voor iedereen. Af en toe op de 
weegschaal staan helpt je om dat in de gaten te 
houden. Word je steeds wat zwaarder of lichter 
dan weet je dat je iets minder of iets meer moet 
eten. Iedereen heeft een eigen balans. 

2. Wat is jouw beste advies om 
gezond te eten op het werk? 

Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Er zijn 
mensen die thuis gezond eten, maar juist veel 
verleidingen op het werk hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan alle jarige collega’s, de snoeppot 
bij de balie of de ongezonde snacks bij de lunch. 
Er zijn ook mensen bij wie het juist omgekeerd is. 
Daar gaat het op het werk heel goed. Ze nemen 
een lunchpakketje en gezonde tussendoortjes 
mee, ze hebben vaste pauzes en dus regelmaat. 
Thuis gaat het dan een stuk minder goed. De 
regelmaat ontbreekt en de verleidingen zijn daar 
juist heel groot met al het lekkers in de (koel)kast. 
Het beste advies is om voor jezelf na te gaan waar 

je knelpunten en verleidingen liggen. Als je 80% 
van de week zo gezond mogelijk eet dan kun je 
echt af en toe iets minder gezonds eten. Dat kan 
zowel thuis als op het werk. 

3. Hoe kun je met onregelmatige 
werktijden toch gezond  
blijven eten? 

Het belangrijkste is om ritme en regelmaat in je 
voedingspatroon te houden. In de nacht werkt je 
stofwisseling anders en reageert je bloedsuiker 
sterker op voeding dan overdag. Mensen die 
ploegendiensten draaien blijken een tweemaal 
zo hoog risico op overgewicht en andere 
welvaartsziekten te hebben dan mensen die 
alleen overdag werken. Door een regelmatig 
eetpatroon aan te houden verklein je de kans op 
bijvoorbeeld darmklachten of een opgeblazen 
gevoel. Ook verminder je het risico op 
“energiedips”. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk om te kijken wat je eet en drinkt en 
waar je je energie uit haalt. Neem je bijvoorbeeld 
je maaltijden mee van huis of kun je gebruik 
maken van een bedrijfsrestaurant? 

"De grootste valkuil 
op het werk zijn de
snoepautomaten".  

Heb je zelf nog vragen aan Linda?  

Stel ze op donderdag 19 december 

tussen 20.00 en 21.00 uur live tijdens 

het online vragenuur via 

doejemee.nl/wijs-met-je-spijs 

https://www.doejemee.nl/wijs-met-je-spijs/f/forum/66/vragenuurtje-met-dietist-linda-swart-donderdag-19-december-20-00
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Sterk gekleurde groenten 
en fruit bevatten veel 

antioxidanten

W-eetje
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Thee is de nieuwe koffie. 
Bakkie pleur lekker op.  

Koffie. We love it. Toch zijn er ook veel enthousiastelingen voor een 

warme kop matchathee of verse gemberthee. Want, koffie is lang niet 

zo goed voor je. Stress, hartkloppingen, slapeloosheid en uitdroging, om 

maar wat te noemen. Is ons geliefde zwarte drankje dan echt zo slecht?

Fabel: koffie werkt vocht afdrijvend 

First things first. Koffie droogt je lichaam helemaal 
niet uit. Marianne Geleijnse, hoogleraar Voeding 
en Hart- en vaatziekten aan de Wageningen  
Universiteit vertelt dat koffie je blaas alleen een 
beetje prikkelt waardoor je eerder moet plassen. 
Dat glas water dat je naast je espresso krijgt in je 
favoriete koffiebar is dus eigenlijk niet nodig.  
Je bakkie pleur zorgt alleen al voor een betere 
vochtbalans. Al doet dat glas water naast de 
espresso dat natuurlijk ook. Vanzelfsprekend is het 
handig om koffie af te wisselen met andere dranken, 
zoals thee en water om je dagelijkse hoeveelheid 
vocht binnen te krijgen. Just saying. 

Feit: kopje wonderelixer

Pure, zwarte koffie of espresso heeft allerlei voordelen. 
Naast een oppepper laat Marianne Geleijnse weten 
dat koffiedrinkers ook minder kans hebben op 
dementie, alzheimer, Parkinson, diabetes type 2, 
levercirrose en galstenen. Ze geeft aan dat er 
eigenlijk maar twee redenen zijn om minder koffie 
te drinken: als je zwanger bent of borstvoeding 
geeft. Ook voor kinderen jonger dan 13 jaar is 
koffiedrinken geen optie, omdat de cafeïne hun 
zenuwstelsel ontwikkeling kan verstoren. 

Alleen ongefilterde koffie kun je beter laten staan. 
Sowieso niet erg smaakvol om een zwart prutje 
onderin je koffie te vinden. Hierin zit namelijk 
cafestol, een goedje waardoor je cholesterolniveau 
sky high gaat.

Fabel: cafeïne is de ultieme 
boosdoener 

Koffie kan je beste maatje zijn tijdens een drukke 
dag. Maar, drink je het teveel dan kun je last krijgen 
van allerlei nare bijwerkingen. Cafeïne stimuleert 
namelijk de aanmaak van cortisol en onderdrukt 
het hormoon melatonine. Daardoor voel je je 
zenuwachtig, opgejaagd en kun je maar niet in slaap 
vallen. Alsof dat niet vervelend genoeg is, zorgt te 
veel cafeïne ook voor een hoge bloeddruk, 
hoofdpijn, duizeligheid, trillende handen en 
angstgevoelens. Op veel websites, waaronder die 
van de consumentenbond is te lezen dat er een 
kleine hoeveelheid acrylamide in koffie zit. ‘Acry-
wat?’ denk je nu misschien. Dachten wij in ieder 
geval wel. Nou, dit stofje is dus kankerverwekkend 
en ontstaat door verhitting van koffie, aardappelen, 
peulvruchten en granen. In oploskoffie zit 100% 
meer acrylamide dan in vers gebrande koffie en in 
donkere bonen zit minder dan in de lichtere 
varianten. Hoe dan ook: minder is beter.

Feit: cafeïnevrije koffie is niet 
schadelijk

Wil jij liever geen cafeïnekick, maar houd je wel van 
de warme aromatische koffiesmaak? Dan heb je 
altijd cafeïnevrije koffie nog. Al ging vrij lang het 
verhaal rond dat ook cafeïnevrije koffie schadelijk 
was. Dat komt door het oplosmiddel dat wordt 
gebruikt om cafeïne uit de koffie te halen. Dit 
natuurlijke oplosmiddel zou zeer schadelijk zijn, 
omdat het zich aan de koffiebonen ‘vastplakt’. 
Gelukkig is bewezen dat cafeïnevrije koffie niet 
kankerverwekkend is. Het gebruikte oplosmiddel 
komt namelijk niet in aanraking met de koffiebonen, 
maar slechts met de waterige oplossing waarin de 
cafeïne wordt opgelost. Je kunt dus gerust genieten 
van een lekkere kop dampende cafeïnevrije koffie!

Bakje doen?

Eigenlijk kun je over alle voedingsmiddelen goede 
en slechte dingen zeggen. En hoewel koffiedrinken 
toch veel gezondheidsvoordelen heeft, is té veel 
koffie ook weer niet goed voor je. In thee zit 
trouwens ook cafeïne (behalve kruidenthee), alleen 
in een veel minder hoge mate dan in koffie. En 
theedrinken heeft ook bakken voordelen, zoals een 
kleinere kans op een beroerte, diabetes type 2, en je 
krijgt een lagere bloeddruk. Oftewel je gaat op 
‘standje relax’. Lekker afwisselen dus tussen koffie, 
thee en water. Dan zit je altijd goed. En je mag 
gewoon lekker genieten van je bakkie pleur.

Ben jij een hardcore koffieliefhebber of ga 
je toch liever voor een decafé of kop thee? 
Laat het ons weten via de community
www.doejemee.nl/wijs-met-je-spijs
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Wat heb je nodig? 

· 100 gr dadels 

·    100 gr gemengde noten 

en rozijnen 

·    2 el kokosrasp 

Dadel-kokos 
balletjes 

Bereiding
1.  Snij de dadels open, haal de pitten eruit en 

snij de dadels in stukjes. Doe de dadels in 

een keukenmachine. Hak de noten met de 

rozijnen fijn en voeg dit bij de dadels. 

Je kunt de noten ook in een zak doen en met 

een deegroller bewerken. Als je een grotere 

hoeveelheid wilt maken, doe dan niet alles 

tegelijk in de keukenmachine, maar werk in 

porties. 

2.  Zet de keukenmachine aan en laat hem 

draaien tot alles fijn is gemalen. 

3.  Strooi de kokosrasp op een bord. Pak een 

klein hoopje van het dadelmengsel, kneed 

het goed door en draai er een balletje van. 

Rol het balletje door de kokos en leg het er 

op een mooi schaaltje. 

Tip! Dadel-kokosballetjes die overblijven kun 

je prima invriezen. Zo kun je dus meerdere 

porties tegelijk maken en daarna invriezen. 

Voedingswaarde 
· 173 calorieën 

· 19 gr koolhydraten

· 8,6 gr vet

· 3,6 gr eiwitten 
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bron: Lekker Werk app van Mascha Perquin-Saneel  

Kijk voor meer informatie op Fan van Fit

Recept
Een gezonde 
snack waar je 
collega’s blij 
mee maakt.

https://www.lekkeraanhetwerk.nl/app
https://fanvanfit.defriesland.nl/Products/Details/18624281-710c-40a5-9ffc-ab28007b42ba
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