
Kinderen met overgewicht
Veel kinderen zijn te zwaar. Nicole Broeren: ‘Bij kinderen 

met obesitas richt de aandacht zich sterk op het gezin. 

Daar ligt de sleutel tot de oplossing. Als ouders bijvoorbeeld 

geen fruit eten of te weinig bewegen, is het erg lastig 

om een kind bewust te maken van het belang daarvan.’ 

Ze benadrukt dat het niet over de schuldvraag gaat. 

‘We bekijken samen met het kind en de ouders wat er aan 

de hand is en hoe we het probleem kunnen oplossen. Ik 

verwacht van het kind niet dat het gaat afvallen. Het doel 

is om anders te gaan eten en meer te bewegen. Daardoor 

val je vanzelf af, ook omdat je als kind nog in de groei 

bent. Ik geef ook veel praktische tips aan ouders hoe ze 

gezond eten leuk kunnen maken.’  

"er bestaat geen  
standaardaanpak"

Eetproblemen
Bij een diëtist denken veel mensen alleen aan overgewicht. 

Maar het vakgebied is breder. Op verwijzing van de 

huisarts, jeugdarts, kinderarts of allergoloog begeleidt de 

diëtist ook cliënten met eetstoornissen zoals anorexia en 

boulimia, voedselallergieën of medische aandoeningen, 

zoals diabetes, die een dieet noodzakelijk maken. ‘We 

worden bij eetproblemen ingeschakeld omdat deze vaak 

moeilijk zijn te herkennen. Bij de behandeling is vaak ook 

de psycholoog betrokken’, vertelt Nicole. 

Ondervoeding bij ouderen
Als gevolg van de vergrijzing zien de diëtisten van 

ZuidZorg steeds meer ouderen die te mager zijn of 

ongewild snel afvallen. ‘Het merendeel van hen is 

ondervoed als gevolg van ziekte. Mensen zijn minder 

goed in staat zichzelf te verzorgen en gaan minder eten’, 

legt Nicole uit. De diëtist probeert ervoor te zorgen dat 

kwetsbare ouderen op gewicht blijven en waar mogelijk 

aansterken. ‘Als het gewichtsverlies met ziekte te maken 

heeft, is drinkbare voeding de snelste en makkelijkste 

manier om aan te komen. Ter illustratie: één flesje 

drinkvoeding heeft de voedingswaarde van drie sneetjes 

brood. Daarnaast maak ik vaak een schema om ouderen 

bewust te maken van hun eetgedrag en hen te stimuleren 

om op vaste tijden te eten. Ontbijt, lunch en avondeten, 

afgewisseld met tussendoortjes. Een plak peperkoek of 

een kommetje pinda’s; bij ondervoeding is het niet alleen 

belangrijk om meer te eten, maar vooral ook om te eten 

wat je lekker vindt.’ 
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Voeding en gezondheid

Recepten

Stevige vla-Flip
Tegen ondervoeding
 

    1/2 kop yoghurt met 

1 eetlepel ongeklopte 

slagroom

    1/2 kop vla met 

3 maatschepjes 

voedingssuiker

    1 à 2 eetlepels 

limonadesiroop, jam 

of puddingsaus

Giet de siroop, jam of saus in 

een limonadeglas. Doe hierop 

een laagje gele vla en dan 

een laagje yoghurt.

Smaakvariaties 

in plaats van limonade:

    gebonden bessensap

    geweekte abrikozen + nat

    gewelde rozijnen

    dunne schijfjes banaan

    mandarijntjes

    gember + ananas

of tussen de vla en de 

yoghurt:

    laagje gemalen kokos

    laagje gehakte walnoten

    laagje koffie-extract

Croque-Wok
Lekker gezond snacken
 

Ingrediënten voor 4 personen

    400 gram gemengde 

groenten naar keuze 

(bv. broccoli, wortel, 

selderij, prei, courgette, 

tomaat, erwtjes) 

    1 plak 30+ kaas

    1 eetlepel olijfolie of 

vloeibaar bak en braad

    140 gram tomatenpuree

    8 sneden bruin brood, 

halvarine

 

Verwarm in een wok een 

eetlepel olie of vloeibaar 

bak en braad. Voeg de 

gewassen en gesneden 

groenten toe zodra het vet 

heet genoeg is. Roerbak de 

groenten beetgaar. Voeg de 

tomatenpuree toe en laat 

het even pruttelen tot een 

saus. Voeg wat bloem of 

maïzena toe als de saus te 

dun is. Neem een snee brood 

en besmeer die met de saus. 

Leg daar een plak kaas en de 

tweede snee brood bovenop. 

Besmeer de Croque-Wok aan 

de buitenkant met een beetje 

halvarine en bak ‘m mooi 

bruin in het tosti-apparaat, 

onder de grill of om en om in 

de koekenpan.

De 16 diëtisten van ZuidZorg Dieet 

begeleiden jaarlijks zo’n 2.800 

cliënten bij de meest uiteenlopende 

problemen rond voeding en gezondheid. 

Obesitas. Diabetes. Eetstoornissen. Voedsel-

allergieën. En steeds vaker: ondervoeding 

bij ouderen. Diëtist Nicole Broeren geeft een 

inkijkje in haar brede vakgebied.

Voor de goede orde: er bestaat geen standaardaanpak 

om af te vallen of aan te komen. ‘Elk mens en dus ook elk 

probleem is anders. Daarom bekijken we per persoon wat 

er aan de hand is en welke eet- en leefmethode er nodig is 

om je weer gezond te voelen, vertelt de diëtist. 

“Ongeveer anderhalf jaar 

geleden ben ik met Tyna naar 

de diëtist gegaan omdat ze te 

zwaar was. Nicole stelde vast 

dat ze te veel at en te weinig 

bewoog. Dat is nu veranderd. 

Ze eet minder en op vaste tijden. 

Daarnaast korfbalt ze drie keer 

in de week en wandelt en fietst 

ze regelmatig. Haar gewicht 

is nu in verhouding met haar 

lengte. Ze is er erg blij mee.” 

Nicole Broeren
Diëtist
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De moeder van Tyna


