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Nieuwsbrief, november 2014 
 
 
  

Een  bijdrage  van:  Fenny  v.d.  Bovenkamp  van  Vita-Health. 
 
Als  professioneel  Vitaal  Coach  ondersteunt  en  begeleidt  ze  haar 
klanten  bij  het  vinden  van  een  gezondere  levensstijl,  zodat  je  Vitaler 
bent  om  nog  meer  te  genieten  van  wat  het  leven  te  bieden  heeft! 

 

Duurzame Inzetbaarheid  
 
In de vorige nieuwsbrief en de extra nieuwsbrief van Vitaalcoach Fenny meldden wij dat er 
een interessante subsidiemogelijkheid was voor projecten in het kader van Duurzame 
Inzetbaarheid.  
 
Inmiddels hebben wij een aantal aanvragen voor relaties ingediend. Een voorbeeld van 
een dergelijk project is op hoofdlijnen weergegeven. In dit project zijn er drie 
deelprojecten opgenomen:  
 
1. Werkplekonderzoek: uit te voeren door Middelbaar Veiligheidskundige  

• Inrichting   
• Binnenklimaat (relatieve luchtvochtigheid, temperatuur, CO2)   
• Geluid   
• Verlichting   
• Ergonomie   

Resultaat: adviesrapport Werkplekinrichting (per werkplek een werkplekkaart die voor 
voorlichting en instructie gebruikt kan worden)   

 
2. Functioneel onderzoek: uit te voeren door Hoger Veiligheidskundige/ Ergonomisch 

Adviseur  
• Uit te voeren werkzaamheden   
• Opstellen functie risico profiel(en)   
• Kwantitatief onderzoek werkstress   
• Kwalitatief onderzoek Werkbeleving/werkstress/compenserende & stimulerende 

factoren   
• Meten energetische belasting   
Resultaat: adviesrapport Werkbeleving Algemeen 
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3. Levensstijl onderzoek door gecertificeerd Vitaalcoach  

• 0-meting (paramedisch)   
• analyse voedingspatroon   
• analyse leefstijl   
• advies beweging/leefstijl/voeding door middel van 7 coachingsessies individueel  
• algemene voorlichting over levensstijl voor gehele team eventueel aangevuld 

met oefeningen / workshop etc   
Resultaat: per medewerker individueel advies / begeleiding op het gebied van 
levensstijl  

 
Deze deelprojecten resulteren in een eindrapport in het kader van Duurzame 
Inzetbaarheid. Hierbij kijken we hoe de belastende factoren verminderd kunnen worden 
en hoe kunnen de compenserende factoren optimaal benut worden.   
 

Wist u dat....                                                                                                            

Tiemen van der Worp, onze Hoger Veiligheidskundige en Ergonomisch Adviseur zelf een traject doet 
bij VitaalCoach Fenny?   

Hij een periode geregistreerd heeft wat en hoeveel hij eet? Hij hiervan redelijk geschrokken is?   

En daardoor nu minder snoept en aanzienlijk meer fruit eet?   

Fenny hem voorziet van tips en trucs en lekkere recepten en dat hij tijdens lesdagen in plaats van 
een broodje kroket nu “smult” van zelfgemaakte salade met komkommer, bleekselderij en tomaat?   

Hij de volgende sessie gaat sporten en een aantal oefeningen als huiswerk mee krijgt?   

Wij benieuwd zijn naar het eindresultaat?   

Er dan ook maar weer eens een nieuwe foto gemaakt moet worden voor de website ...... J  
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Serie BALANS voor een gezondere levensstijl 

Levensstijl 
 
Is jouw levensstijl gezond? 
Een ongezonde levensstijl wordt nog te veel onderschat in Nederland. 
Men lijkt zichzelf vaak gezonder in te schatten dan het werkelijk is. 
 
Slechts 40% van de bevolking legt de relatie tussen een gezondere leefstijl en langer 
gezond blijven. Bovendien denkt 25% dat gezond blijven vooral een kwestie is van 
erfelijke factoren. 
 
Dit is echter niet waar en ik wil jullie graag helpen en stimuleren om over te stappen 
op een gezondere levensstijl! Dit kan op een leuke en lekkere manier! 
Het is zo belangrijk om op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging / 
sport en in het mentaal welbevinden de juiste balans te vinden en vast te houden. 
Met name over deze onderwerpen vertel ik jullie in de komende nieuwsbrieven meer. 
 
Vandaag begin ik met voeding. 
 
In balans door de juiste voeding 
Voeding is bouwmateriaal voor het lichaam: goede voeding sterkt het lichaam, maar 
slechte voeding maakt het zwakker. 
 
De voordelen van een gezond voedingspatroon zijn enorm en een grote rijkdom! 
De risico's bij een ongezond voedingspatroon zijn daarentegen schrikbarend. 
 
De voordelen van gezonde voeding 

• Betere nachtrust 
• Vitaler, meer energie, kortom; je voelt je beter 
• Betere afweer tegen ziekten 
• Optimaal op gewicht 
• Beter presteren 
• Stressbestendiger 
• Weerstand verhogen en verbeteren 
• Minder vatbaar voor griep of verkoudheid 
• Minder snelle veroudering 
• Betere werking van je brein 

 
De nadelen van ongezonde voeding 

• Hoger risico op hart- en vaatziekten (doodsoorzaak nr 1 in Nederland) 
• Hoger risico op diabetes type 2 (suikerziekte) 
• Risico op hoge bloeddruk 
• Hogere risico factor op het ontstaan van kanker 
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Overgewicht 
Een heel groot nadelig gevolg van ongezonde voeding is vaak het ontstaan van 
overgewicht en obesitas. Mensen met obesitas zijn vatbaarder voor de hierboven 
genoemde risico's. 
Een van de belangrijkste ziekten gerelateerd aan overgewicht en obesitas is diabetes 
type 2. Ruim 80 procent van alle gevallen van diabetes type 2 ontstaat door obesitas. 
Hoe groter het overgewicht en hoe langer iemand te zwaar is, des te groter is de 
kans op hierop. Diabetes kan op zijn beurt weer leiden tot oog-, nier-, zenuw-, vaat-, 
en leveraandoeningen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gewichtsafname van 5% al 
kan leiden tot een afname van de gezondheidsrisico's. 
 
Gezonde voeding 
Het is met name heel belangrijk om voldoende groenten en fruit te eten. 
Hoe zit dat bij u? 

• 1 op de 10 Nederlanders denkt te weinig groente te eten, maar 8 op de 10 eet 
te weinig groente; 

• 3 op de 10 Nederlanders denkt te weinig fruit te eten, maar 6 op de 10 eet te 
weinig fruit. 

 
Groente en fruit hebben een gunstige invloed op bijvoorbeeld hart- en bloedvaten. 
 
Specifieke voorbeelden goede groenten 
Broccoli   - goed voor het immuunsysteem 
Venkel    - helpt de lever te ontgiften, goed voor de nieren 
Prei    - werkt bloeddruk verlagend 
Asperges   - ontstekingsremmend 
Avocado   - bloeddruk regulerend 
Boerenkool   - ontstekingsremmend 
Pompoen   - goed voor de ogen, de huid en weerstandverhogend 
Spinazie   - bloeddrukverlagend, sterke botten en goed voor het Immuunsysteem 
Wortels    - goed voor de ogen 
Bleekselderij  - werkt bloeddruk verlagend 
Komkommer  - goed voor de werking van het darmstelsel 
Andijvie   - ontgiftend 
Tomaat    - beschermt tegen hart en vaatziekten 
Radijs    - helpt de gifstoffen uit de nieren af te voeren 
Bloemkool   - de calcium daarin zorgt voor sterke botten 
Witlof    - goed voor de spijsvertering, bloedzuiverend en helpt de lever te 
ontgiften 
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Bovenstaande groenten zijn slechts enkele voorbeelden. Groenten zijn zo rijk aan de 
noodzakelijke vitaminen, mineralen en spoorelementen, wat het een zo gezond 
voedingsmiddel maakt. Reden om in het recept van de maand lekker veel met groenten te 
werken! 
 
Recept van de maand 
Het recept van de maand is een herfst salade met als hoofdbestanddeel: witlof 
"Go nuts in the autumn" 

 
Ingrediënten voor 2 personen 

• 2 stronken witlof 
• 1 zoete puntpaprika 
• 1 avocado 
• 1 conference peer 
• verse basilicum 
• walnoten (ongebrande en ongezouten) 

 
Voor de dressing 

• olijfolie (extra vierge) 
• appelazijn 
• peper 
• zout (Himalaya of Keltisch zeezout) 
• anijszaad 
• kaneel 

 
Bereidingswijze 
Snijd de witlof fijn en bewaar ter decoratie een paar 'schuitjes'. 
Maak de avocado, zoete punt paprika en de peer schoon en snijd deze in stukjes of 
reepjes. 
Meng in een schaal de witlof, avocado, paprika en peer met een royale hoeveelheid 
olijfolie, dessert lepel appelazijn, peper, mes puntje zout, kaneel en anijszaad. 
Garneer met de walnoten en basilicum. 
 
Smakelijk! 
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TIP: meer lekkere recepten vindt u via http://www.vita-health.nl/recepten/  

Heb je behoefte aan nog meer informatie over voeding of een gezonde levensstijl op 
het gebied van beweging / sport en de juiste mindset, ik ben altijd bereid je vragen te 
beantwoorden! http://www.vita-health.nl/contact/ 
 
Over de schrijfster; 
Fenny is eigenaar van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en 
begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl, zodat je 
Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! 
 
Heb je vragen? Hierbij de contactgegevens van Fenny: 

Aalsburg 2923 - 6602 WK Wijchen  
Telefoon +31 (0)6-144 072 72  

fenny@vita-health.nl - www.vita-health.nl 
 


