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De loop van het leven. Oude tradities. Zuidelijke zon. Polderland. Genoeg van gepruts?
Zeven - Bremen - Milano - Lelystad - Hilversum - Zeist - Loosdrecht - Laren - Almere.
Fernweh – de keuze om naar het buitenland te gaan was snel gemaakt. Milano! Mode,
Cultuur, Café en 3 maanden mist ... Italië – Milaan. Professionele beeldbewerking en
vormgeving. Vogue Covers en Pirelli kalender, fotoboeken voor models ... erg mooi.
Beeldbewerking voor Gucci en Bulgari ... normaal werk. Klinkt goed, was ook super. In
1994 heb ik samen met 2 collega’s een eigen studio opgericht. Focus op professionele
beeldbewerking (mode, sieraden en toerisme, ik maak de mooiste stranden :) en
layouts voor uitgever (Fit for Fun, reisgidsen Capitool). Genoeg Italië. Wij verschillen te
veel. Nederland gastvrij en vol! Huur- en koopwoningen zijn duur, dan maar Flevoland.
En rustgevend stuk Nederland, strak, bijna grafisch, interessant en mooi. Wat heeft
iedereen tegen Almere?

Werkervaring
2014 – heden [ NL ] 4-Brands Almere – Signing. Senior Dtp’er
2014 – heden [ D ] bikethebest.de Köln – Webcare & Events. Reisbureau USA
Motorradreizen met de Harley. Webcare, events, ik ben de MailChimp, mijn hobby
2006 – heden [ NL ] Logocompany Almere – Home of graphic design … mijn eigen bedrijf
klein maar fijn, sommige klanten willen mij niet missen
2010 – 2014 [ NL ] Catherine Nail Collection Benelux – Groothandel Gelnagels. Importeur
en distributeur, opleidingscentrum en nagelstyliste – Wij hebben er hard aan gewerkt, maar
helaas was dat niet voldoende
2005 – 2006 [ NL ] Sinot Design Laren – Senior Designer. Branding, corporate design,
webdesign, Yacht design – super ervaring, veel geleerd
2004 – 2005 [ NL ] DWBH Loosdrecht – Senior Designer. Communication design,
events & branding. Focus on events, beurzen en de uitvoering hiervan
2001 – 2004 [ NL ] Impact Communication Group, Zeist – Graphic Designer

Hobbies
Fotografie
Events
Koken
USA
Sardinië
Lezen
WordPress

2000 – 2001 [ NL ] Nijenkamp Communicatie, Lelystad – Graphic Designer
1999 – 2000 [ D ] Schmidtdruck, Bremen – Graphic Designer, Prepressmanager
1994 – 1999 [ I ] Equipe Prestampa, Milano – Owner / Image Retoucher / Prepress /
Graphic Designer / Dtp’er – Digitale beeldbewerking en dtp services voor tijdschriften en
modecatalogussen. High-quality beeldbewerking voor klanten als Vogue, Pirelli, Armani,
Bulgari, modelscouts en fotografen – mooie tijd, indrukwekkend
1990 – 1994 [ I ] Italcolor, Milano – Graphic Designer / Dtp’er / Digitale beeldbewerking
1989 – 1990 [ D ] Roland Druck- und Verlagshaus, Bremen – Graphic Designer / Dtp’er /
Prepress – Very glad to have chosen this career – ik heb mijn handwerk geleerd

Education

Qoute
I am still learning
-- Michelangelo

1990 – 1992 [ I ]
1986 – 1989 [ D ]
1985 – 1986 [ D ]
1984 – 1985 [ D ]
1980 – 1984 [ D ]

Education Prepress – First Macintoshes, Milano
Education Typesetter – Schriftsetzerin, Bremen
Education BGJ – Printing technology, Bremen
Higher Business School – Zeven, Niedersachsen
Secondary School – Zeven, Niedersachsen
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Utah Nationalparks – Selfguided Tour – 11 Tage
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ARIZONA - CALIFORNIA - NEW MEXICO · TEXAS · OKLAHOMA · KANSAS · MISSOURI · ILLINOIS

tah
U
Nationalparks
Erlebt auf Eurer Selfguided Tour
grandiose Natur und Städte! Von Las
Vegas durch die Nationalparks Grand
Canyon, Monument Valley, Arches
Nationalpark, Bryce Canyon und Zion
Nationalpark!
1. Tag: Ankunft in Las Vegas, Casinos, Show &
Nightlife am ersten Tag
Willkommen in Las Vegas, dem Ursprung aller Spielerparadiese! Nach Ankunft am Airport fahrt Ihr
in Eigenregie Richtung Strip. Schon auf der Fahrt
werdet Ihr von dem überwältigendem Lichtermeer
der Casinos und den gigantischen Leuchtdisplays
in den Bann der Stadt gezogen. Vorbei an den berühmten Casinos Luxor, Caesar’s Palace, Mirage,
Treasure Island & Co fahrt Ihr auf dem Las Vegas
Boulevard, der kurz als „Strip“ bezeichnet wird.
Startet Euren ersten Streifzug durch die Casinos.
Übernachtung in Las Vegas.

3. Tag: Las Vegas – Laughlin
(ca. 200 km/125 Meilen)
Fahrt über den Strip in Richtung Süden zum ersten
Stopp, dem Hoover Dam. Dieser ist mit 221 Meter
der zweithöchste der USA und zähmt mit seinem
175 km langen Stausee den Colorado River. Weiter
geht’s über den US Highway 93 nach Laughlin.
Übernachtung in Laughlin.
4. Tag: Laughlin – Flagstaff
(ca. 288 km/180 Meilen)
Frisch gestärkt geht es über Mohave Valley und
Needles zur „Mother Road“, der Old Route 66. In
Seligman erwartet Euch nicht nur der ‚Kult der
Straße‘, sondern auch Bob. In dem wohl urigsten R66-Shop, den man sich vorstellen kann, bekommt Ihr als Tourmember hier immer ein Goody.
Also deckt Euch mit den coolsten und unsinnigsten Dingen, die die Welt nicht braucht ein! Wer
seine Urlaubskasse in den Casinos gestern schon
verzockt hat, der kann sich vom ‚Get your kicks on
Road 66–Feeling‘ des kleinen Örtchens verzaubern
lassen. Ihr werdet sehen, hier ist die Zeit stehen
geblieben. Weiter geht es bis nach Flagstaff. Unser
Tipp: der Museum Club – Der urige Saloon ist bei
Bikern der Umgebung für seine einmalige Countrystimmung bekannt. Übernachtung in Flagstaff.

6. Tag: Page – Monument Valley
(ca. 208 km/130 Meilen)
Nach einem Abstecher zum Lake Powell und Besuch des Antelope Canyon geht es durch das Navajo Indianerland Richtung Monument Valley. Die
Fahrt auf dem Bike durch das Monument Valley ist
ein ganz besonderes Erlebnis! Übernachtung in
Kayenta.
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5. Tag: Flagstaff – Grand Canyon Nationalpark –
Page (ca. 224 km/140 Meilen)
Ihr beginnt Eure Tour auf einer der schönsten Routen der USA, der Scenic Road 89A, einer kurvenreiche Strecke durch grandiose Schluchten und Täler.
Heute wartet der Grand Canyon auf Euch. Für die
nächsten Stunden stehen Canyontouren, Treckingrouten, Heliflüge, IMAXmovies oder eine Ausfahrt
zum Wupatki National Monument auf dem Programm. Weiterfahrt und Übernachtung nach Page.

2. Tag: Las Vegas
Der heutige Tag steht in der Glitzermetropole zur
Verfügung. Ab 09.00 Uhr sind Eure Maschinen an
der Station bereitgestellt. Fahrt über den Strip
oder unternehmt eine erste kleine Tour außerhalb
der Stadt. Für den Tag und auch für abends können wir gerne Karten für Shows, Konzerte, Helikopter-Rundflug oder ‚Dinner in the Sky‘ besorgen.
Übernachtung in Las Vegas.

bikethebest is a trademark of Goa-Systems GmbH | Heuserweg 18
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The spacious cabin of
the F100EJ offers many
possibilities for a wide range of
seating layouts and passenger
amenities.

Executive seating can be
combined with a conference
cum dining room or lounge,
staff area or bedroom with
next-door restroom equipped
with a shower.

A full suite of in-flight
entertainment and
communication equipment can
be accommodated. In addition,
ample stowage and wardrobe
space as well as full-service
galleys can be provided.

Entrance
Galleys
Restroom
Wardrobe & Stowages

First class cabin

Staff area
Rear galley station
Restroom

Entrance
Galleys
Restrooms
Wardrobe & Stowages

First class cabin

Private suite with divan/bed
Private office
Restroom
Closets

Entrance
Galleys
Restroom
Wardrobe & Stowages
Staff area

Super First
Lounge with seats
with full recline

First class cabin

Private suite
with full height shower
Restroom
Closets
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allaboutenergy
holding bv

M +31 6 22 97 91 47
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energyartconsulting

Functie

allaboutenergycollege

smartmetersolutions

René Pie

Opgericht in 2008. Team van energy
arTisTs. groTe en complexe projecTen. innovaTive oplossingen. Kennis van de gehele
energiemarKT. groene energieproducTen.
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plezierig doelgerichT innOvatief.
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ICT

Meetdata collectie Automated Meter Reading Periodieke
meteropname Beheer van werkopdrachten Operations
Plaatsen, wisselen, verwijderen van devices Beheren van
locaties Beheren van aansluitingen Toevoegen van meter
standen Asset Management
Maintain devices Meterpool
Warehousing Search & Report
Track-and-Trace van devices Maintain contracters
Interfaces Toegankelijk meetregister EAN codeboek
Werkvoorbereiding / GIS Facturatie EDSN Allocatie Reconciliatie ECH processing & CODATA Forecasting Register
synchronisatie

Energy Art BV
PO Box 1727
3800 BS Amersfoort
The Netherlands

Reports Several pre-defined

smartmetersolutions.nl

Postbus 1727 - 3800 BS Amersfoort

smartmetersolutions.nl

M +31 (0) 6 385 06 238
E info@energyart.nl

Postbus 1727 - 3800 BS Amersfoort

ICT

energyart.nl

ICT

BV

Postbus 1727
3800 BS Amersfoort
Duiflpolder 25
BV
3825 JC Amersfoort

BV
BV

BV

BV

ICT

Kennis met een doel
Kunst van Energie
Overzicht over de hele energiemarkt

Administratief register Registratie van alle elementen
Verbruiksbepaling Plausibiliteitcontrole Overloop controle
Geschat jaarverbruik berekenen Naar datum berekenen van
standen Postcode tabel Faciliteren OV Contractgegevens

General Security Maintain users

ICT

allaboutenergycollege.nl

smartmetersolutions.nl

Groene energieproducten Energievoorziening
Milieu Berichtenverkeer Klanten en contracten
CRM Billing Berichtenverkeer Aansluitingen
en meterregister Settlement Asset en netwerk
management Kenniscentrum Meterleveranciers
Providers Datacollect partners Administratiesysteem
Interfaces Installateurs Rondetafelgesprekken
Innovatieve producten Plannen Realiseren Presenteren
Energy consultancy 7x24 hr servicedesk Interface
marktpartijen Administratief register Meetdata CTS
collectie validatie en reparatie Verbruiksberekening
Dynamic administration Tijdigheid Volledigheid
Contractenregister Historische meetdata forecast
Risk management Settlement Regelvermogen
Reduce Cost2Service Aansluitingen en meterregister
Logistiek Meetdatacorrectie Validatie en reparatie
Verbruiksberekening Gateway2home

ICT

M +31 6 22 97 91 47
r.pie@energyartconsulting.nl
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Power gel

Al 20 jaar staan deze gels
garant voor absolute kwaliteit.

Power gel
Hechtsysteem - speciaal door Catherine® Nail Collection
ontwikkeld, bestaat uit twee verschillende lagen:
Haftgrundierung en Haft gel.

Readers choice
van ProfNail

Power Gel - Modelleer gel - De bescherming van de
natuurlijke nagel is een topprioriteit. Natuurlijke nagels
worden versterkt met behulp van kwalitatief hoogwaardige
UV uithardende gels en indien gewenst verlengd met een
sjaboon. Power gels zijn elastisch, fexibel en bieden een
comfortabele pasvorm. Modelleer gel is in verschillende
variaties verkrijgbaar. Nail Gel 1 is geschikt voor korte
nagels met een uitgesproken lage C-curve, Nail Gel 2 voor
het modelleren van de C-curve. Vip gel is geschikt voor
alle nagel lengtes en vormen. Met Vip gel bespaart u tijd
en materiaal.De hoogglanzende laag van de Vip-gel hoeft
niet te worden voorzien van een verzegelingslaag.
Glans gel wordt dun aangebracht over de hele gelnagel
en zorgt voor een mooie, gladde toplaag. Beschermd,
verzegeld en geeft glans aan nail art designs.
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Mode van MADELEINE
Al meer dan 30 jaar staat Catherine Nail Collection
garant voor kwaliteit: hoogwaardige, exclusieve
producten die met zorg ontwikkeld zijn. Een
onderneming met een missie en een visie met als
doel nagelstylistes bijzondere en goede producten
te leveren. Ieder jaar worden er nieuwe trends en
producten gepresenteerd zodat u als nagelstyliste altijd
up-to-date (kleur) advies kunt geven en werkt met de
beste materialen.
Klantvriendelijk, betrokkenheid en kennis is wat u
van ons kan verwachten. De producten worden in
Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en gecontroleerd.
Het bedrijf telt in Duitsland 85 medewerkers en
wereldwijd werken er meer dan 32.000 nagelstudio’s
met de producten van Catherine Nail Collection.

Gels en nagelak natuurlijk mooi

Catherine Nail Collection | Trend Gipsy

Gip s y

morena

esmeralda

www.catherinenails.nl | Trend Gipsy
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Blue Box

1. Trendbox UV Nail Polish Gipsy 5 x 4.5 ml
+ gratis tafeldisplay € 64 | 2. Glimmerbox
Gipsy 5 x 4.5 ml + gratis tafeldisplay € 64
danitza

6. Handcrème Gipsy 50 ml per 3 stuks
voor € 13,50 | 7. Display handcrème
Gipsy Limited Edition 9 produkten +
3 gratis + display voor € 40,50

8. Nail Art Gipsy display Nail Art Gipsy, 24 dosjes
+ 4 gratis € 124 | Nail Art Foil Set gold-red
50 cm voor € 3,50 | Nail Art Gipsy per dosje
€ 6,20, Crown per stuk € 6,20

4

gizela

8

De Blue Box bestaat uit 8 betoverende kleuren
gels in de felbegeerde blauwtinten: night sky, blue
velvet, blue jeans, deep water, bugadi, blue eyes,
blue en midnight blue.

silvana

5

3. Display Classic Lac Trend Gipsy
5 x 3 stuks, 11 ml + 1 tester + 1 display
€ 97,50 | 4. Classic Lac Selection Gipsy
cadeauverpakking 5 voor 4 € 26,00
5. Classic Lac per 3 stuks € 19,50

I love blue ...

Van dramatisch, donker midnight blue, tot schitterende blauwnuances met of zonder glittereffect;
met deze kleuren bent u hip en trendy. Wat dacht
u van donkerblauwe vingernagels met glittereffect
en verleidelijk blauwe teennagels? De gels kunnen uitstekend met elkaar gemengd worden. Speel
daarom met de kleuren en mix ze met elkaar tot
opvallende en briljante kleuren!

35
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[eigen fotografie]
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badkamermeubels
1

Mengkranen
Solestruptat milicimo ene omnitat opta
simi, tes dio evelites andis a num es magnihi
ciendus dernatibus. Idel eosa dolorerum eatur?
Cuptat. Ut maxim vent molectatat la des quam
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cus, saeprovid quatur simolendunto et exerspe
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occuscias ex exped magnihicium ni aut offic
tem. Nequisita ipicias cum eos same lanimus
ipienducium haribusapit ent et venis ditae nit, et
ape nimus qui officaborem dolescipsa dolorrunt
hariatur rerum fugia illesci anim fuga. Noneces
essitaquatem doluptiat et aruptat
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Verkrijgbaar in de kleuren
Wit
Hoogglans wit
Chiaro

moet wit

Marea
Wenge
Grigio

moet wit

Grazia
Stijlevol

Stijlvol met een vriendelijke uitstraling
Moderne serie meubelen in drie formaten en

Grazia 800

zes kleuren met ronde grepen op de lades. De
bijpassende spiegel met verlichting is 800 mm
hoog en heeft een aluminium rand.

Verkrijgbaar in de kleuren
Wit
Hoogglans wit
Chiaro
Marea
Grazxia 1200

Lorem Ipsujm akdfj

Grazia 500
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Noce
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De nieuwe Praktijkverlichting

Het vuile werkwerk
van bacteriën

Het vuile werkwerk4
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Blijft het goudwerk28
dat da blinkt?

Blijft het goudwerk28
dat da blinkt?
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Over infecties

Human interest

Hij is net terug uit Namibië en
moet weer snel door naar het FDIcongres in Wenen. Als bijzonder
hoogleraar Oral Health Development
reist Wim van Palenstein Helderman
de wereld rond om aandacht te
vragen voor de tandheelkundige
zorg in ontwikkelingslanden. Vanuit
het WHO-centrum voor tandheelkunde in Nijmegen werkte hij mee
aan het recent verschenen WHOrapport ’Basic Package of Oral
Care’. Hierin staan aanbevelingen
voor overheden van landen in de
Derde Wereld, waarmee zij kunnen
komen tot een goede mondzorg
van de bevolking aldaar.

R

pijnbestrijding en het geven van eerste hulp,
uit te voeren door laag opgeleide hulpverleners.
De tweede prioriteit betreft Affordable Fluoride
Toothpaste (AFT), wat inhoudt dat de fluorideverspreiding in een land via de tandpasta moet
plaatsvinden. En als derde is er het toepassen van
Atraumatic Restorative Treatment, een goedkope
methode om cariës te behandelen. Als men in landen in de Derde Wereld deze zaken van de grond
kan krijgen is er voor veel mensen, ondanks de
beperkte financiële middelen, al sprake van een
sterk verbeterde basismondzorg.
In mei van dit jaar werd Van Palenstein Helderman
benoemd als bijzonder hoogleraar op de pas ingestelde leerstoel met als officiële titel ’Onderzoek
en onderwijs op het gebied van tandheelkundige zorg in ontwikkelingslanden’, kortweg ’Oral
Health Development’ genoemd. Het instellen van
een dergelijke leerstoel werd bij de Katholieke
Universiteit Nijmegen (KUN) aangekaart door

de stichting Dental Health International (DHIN).
’DHIN richt zich tegenwoordig meer en meer op
het ondersteunen van projecten in derdewereldlanden in plaats van het alleen maar leveren van
tweedehands tandheelkundige apparatuur. Men
heeft deze nieuwe werkwijze kracht willen bijzetten, door hiervoor een boegbeeld in de vorm van
een hoogleraar op een speciale leerstoel te creëren’, licht de nieuwe hoogleraar toe. Gezien zijn
ervaringen met tandheelkunde in armere delen
van de wereld – hij is al jaren op dit werkterrein

Wim Van Palenstein Helderman: ’Bij tandheelkundige
zorgverlening in ontwikkelingslanden meer rekening
houden met de locale situatie’ (foto: NFP, Utrecht).
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Produktinfo

Loodvrij

Redaktieartikel

derlijk, maar als je je aanpast, valt het wel mee.’
De tandheelkundige situatie In Tanzania stelde
aan het eind van de jaren tachtig niet zo veel voor.
In het hele land waren ongeveer 10 tandartsen
werkzaam op 22 miljoen inwoners. Deze tandartsen waren opgeleid in het Oostblok en Cuba,
waarmee Tanzania als socialistisch land goede
banden onderhield. Omdat er zo weinig waren,
wilde men ook eigen tandartsen gaan opleiden.
Het was de bedoeling dat deze tandartsen – die

budget. Met de aanbevelingen in ons rapport kan
dit efficiënter worden gebruikt en kunnen meer
mensen worden bereikt.’

Human Right
Bij de FDI is er ook belangstelling voor het werk
van het WHO-centrum in Nijmegen. ’Bij de FDI
heeft wat dit betreft een omslag plaats gevonden.
Er is daar meer aandacht gekomen voor de tandheelkunde van de zogeheten ’underserved’. Er is
vorig jaar een commissie benoemd die zich gaat

‘In het verleden is er in deze landen te veel
met een westerse blik gewerkt en gekeken’
actief – was Van Palenstein Helderman de aangewezen persoon voor deze functie.

Dar es Salaam
Na de sluiting van de faculteit Tandheelkunde
in Utrecht begin jaren tachtig, verloor Wim van
Palenstein Helderman zijn aanstelling. Hij moest
op zoek naar een nieuwe uitdaging. In diezelfde
periode zocht de faculteit tandheelkunde in
Nijmegen een coördinator voor een project in
Dar es Salaam in Tanzania. Daar was men al
vier jaar bezig met het opzetten van een faculteit
tandheelkunde en er was iemand nodig om de
tweede fase van de opleiding vorm te geven. Deze
persoon zou onderwijs moeten gaan geven en
promovendi begeleiden. ’Dit sprak mij erg aan. Ik
ben opgegroeid8in Indonesië
en de tropen zijn me
Redaktieartikel
altijd blijven trekken. Overigens werd deze stap
midden in mijn carrière door mijn omgeving heel
ongewoon gevonden. Men reageerde verbaasd,
omdat werken in ontwikkelingslanden wordt
gezien als iets dat je doet als je net bent afgestudeerd. En zeker niet als veertiger.’

in dienst van de regering waren – gingen werken
in de District Hospitals. In deze ziekenhuizen was
veelal een praktijkruimte met zeer beperkte faciliteiten aanwezig. Deze werkomgeving was niet in
trek bij de nieuwe groep tandartsen. Men deed er
dan ook alles aan om in de hoofdstad te kunnen
blijven hangen.

Valkuil
Tijdens zijn jaren in Tanzania had Van Palenstein
Helderman al contacten met de WHO. Nadat zijn
werk daar in 1992 afliep, vroeg de WHO hem
om op projectbasis als tandheelkundig consultant
te werken. ’Het probleem was toen dat de WHO
zich alleen maar bezighield met planning en
implementatie van projecten. Voor de evaluatie
was geen geld, terwijl dat juist zo belangrijk is.
In overleg met hoogleraar Klaus König is het toen
gekomen tot de oprichting van het WHO ’Collabo-

bezighouden met de tandheelkundige zorg voor
mensen aan de rand van de samenleving. Dit is
met name gestimuleerd door de huidige FDI-president, die uit Maleisië afkomstig is. Op het FDIcongres in Wenen hebben collega Jo Frencken en
ik over ons WHO-rapport gesproken.’
Wim van Palenstein Helderman is blij met de
nationale en internationale aandacht voor de
tandheelkundige zorg voor de minstbedeelden.
Hoewel de Nederlandse bevolking van zijn werk
niet direct beter wordt, ziet hij de verantwoordelijkheid voor een goede gezondheidszorg in de
wereld als een gezamenlijke zaak. ’Gezondheidszorg is volgens de Verenigde Naties een Human
Right en een Global Good. Daarom is het ook
onze taak om de gemeenschappelijke kennis op
het gebied van de gezondheidszorg te delen. En
daar hoort ook tandheelkunde bij.’ 

Aandacht voor kwaliteit is
absoluut geen luxe
rating Centre for Oral Health Care Planning and
Future Scenarios’. Vanuit dit centrum wordt de

hoogleraar naar Tanzania. Hij zou er zes jaar
aan de universitaire opleiding tandheelkunde

Trillingsvrij boren
Met de ontwikkeling van de Speedies boren wil Busch de tandarts helpen bij het patiëntvriendelijk – waaronder trillingsvrij - preparen van
fissuren en caviteiten. Anderzijds wordt met de Speedies een optimale

Poetsen
zonder druk
In 1973 introduceerde Jordan als eerste een tandenborstel met een lepelvormige steel. Hiermee is de borstel

kwaliteit van de preparatie bereikt. Volgens Busch is dit mede te danken
aan de ‘cross-cut’ van de boren. Door deze speciale geometrische positie
van het snijvlak gaan de boren gemakkelijk en met zo min mogelijk trillingen door glazuur, dentine en bestaande vullingen.

Uitgangspunt daarbij is geweest dat men bij
tandheelkundige zorgverlening in ontwikke-

N

Voor tandartsen die hun patiënten op een comfortabele manier bescherming

geoefend. Tandenborstels met een rechte steel raken uit
balans en hebben de neiging om te gaan draaien, waar-

Clive Craig onlangs een nieuw loodvrij röntgenschort geïntroduceerd. Het schort

door poetsers de neiging hebben harder te gaan drukken,

is verkrijgbaar met of zonder kraag in een panorama poncho. Het bevat een

aldus Jordan. Wanneer de borstelharen in het verlengde

nieuw ‘hightech’ metaal dat tot 50 procent minder weegt dan lood, maar wel

liggen van de steel gebeurt dat niet. De nieuwe Jordan T

dezelfde bescherming biedt. Door het gereduceerde gewicht is dit schort niet

42 heeft niet alleen een lepelvormige steel, de borstel laat

alleen comfortabeler, maar tevens eenvoudiger te hanteren.

de gebruiker ook weten wanneer hij tijdens het poetsen
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dental depot.

te veel druk uitoefent. In dat geval zal de steel doorbuigen
en een vreemde hoek vormen ten opzichte van de pols
van de poetser. Hierdoor wordt het poetsen moeilijker,
zodat de gebruiker intuïtief zijn houding zal veranderen om
de poetsdruk te verminderen. Omdat Jordan in 2002 alle
harde tandenborstels uit het assortiment zal halen, is de T
42 verkrijgbaar in Medium, Soft en Supersoft.
Bel voor meer informatie met Gaba: 036-5491853.

Planmeca heeft z’n dertigste verjaardag opgevrolijkt met de introductie
van de Planmeca Compact dental units. Van de plaats van de patiënt tot
en met de positie van het instrumentarium, met deze units kan volgens
Planmeca de tandarts zijn werk op de meest efficiënte, veilige en

Contactpuntvormer
NDO Leeflang heeft onlangs de Trimax contactpuntvormer in het assortiment opgenomen. Het

plezierige wijze kan doen. De units combineren de nieuwste technologieën en vernieuwingen met de laatste ergonomische inzichten. Zo is
er bij het ontwerp veel aandacht besteed aan infectiepreventie en zijn
de units uitgerust met het Planmeca Waterline Cleaning systeem. De

instrument is ontworpen om tandartsen te helpen ideale proximale composietrestauraties te maken in poste-

units hebben tevens de beschikking over een geïntegreerde Planmeca

rieure composietrestauraties. De transparante tip draagt bij aan een goede uitharding door het licht zelfs tot onder in de

Intracam en LCD-scherm voor intraorale opnames en communicatie met

preparatie toe te laten. Door in lagen uit te harden en gebruik te maken van het geconcentreerde licht dat uit de speciaal ontworpen

de patiënt. De fabrikant claimt dat de tandarts met deze units op ver-

lichttip treedt, wordt volgens de fabrikant optimale uitharding en een minimum aan krimpspanning gewaarborgd. De optisch heldere lichttips

schillende ergonomisch verantwoorde wijzen kan werken.

zijn in feite microlichtgeleiders. Ze bestaan in drie maten: premolaar, molaar en grote molaar. Elke lichttip heeft een ringvormige groef op 4
mm boven de tip zodat de tandarts een ideale ‘marginal ridge’ positie heeft voor elke restauratie. Door met de Trimax druk uit te oefenen

bijschoolt. De deelname aan activiteiten wordt
geregistreerd in het kwaliteitsinformatiesysteem
(KWIS), waardoor tandartsen kunnen tonen
wat zij gezamenlijk doen om de kwaliteit van
zorg te waarborgen. Op die manier leggen ze
verantwoording af, aan onder meer patiënten,
collega’s en verzekeraars. Naast deze registratie
zijn overigens nu ook de eerste stappen gezet om
via zogenaamde uitkomstindicatoren de kwaliteit
van tandheelkundige zorg in Nederland inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld het dmft-getal zou
zo’n uitkomstindicator kunnen zijn.

ICO en de tandarts
Om deelname aan ICO verder te stimuleren, is
begin dit jaar het Regionaal Netwerk Kwaliteit
van start gegaan. Dit Netwerk bestaat uit portefeuillehouders kwaliteit binnen de afdelingsbesturen en contactpersonen bij- en nascholing
en intercollegiaal overleg. Door dit Netwerk zijn
inmiddels 17 regionale kwaliteitsprojecten gestart,
waaraan tandartsen kunnen deelnemen. Primair
zijn de activiteiten gericht op het stimuleren van
tandartsen binnen de regio om te participeren
in Intercollegiaal overleg. Inmiddels wordt als
uitvloeisel van het Regionaal Netwerk Kwaliteit
in bijvoorbeeld de afdeling Limburg-Noord actief
geworven door de betreffende portefeuillehouder,
die hiervoor de kringvergaderingen bezoekt. In
de regio Neder-Veluwe is een training on the job
gestart waarbij mondhygiënisten extra vaardigheden krijgen bijgebracht en in Gouda wordt de
kwaliteit van de weekenddiensten onder de loep
genomen. Kortom, binnen diverse afdelingen

De NMT heeft als doelstelling dat in 2005
alle Nederlandse tandartsen aan ICO deelnemen
(foto’s: Ben de Hoogen, Tilburg).

wordt met enthousiasme gewerkt aan de opzet
van een eigen kwaliteitsbeleid, enerzijds om aan
te geven dat kwaliteit bij de beroepsgroep hoog
in het vaandel staat en anderzijds om ook bij de
zorgverzekeraars in de onderhandelingen niet
met lege handen te staan.

‘Binnen diverse

afdelingen wordt met

Bel voor meer informatie met Busch: 0032-2263860 of informeer bij uw

beter in balans wanneer er bij het poetsen druk wordt uitwillen bieden bij extra/orale of panoramische röntgenopnames, heeft

Hoofd NMT-afdeling Kwaliteit & Onderzoek

aan ICO deel te nemen

Eén van de recente activiteiten was het opstellen van het eerdergenoemde WHO-rapport.

Voor informatie over het rapport
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de NMT eind 2000
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morgen toch gebeuren. Soms professionele
was dit knap hin- autonomie
ontwikkelingsland
beroepsgroep. Dit betekent dat
overleg de mogelijkheid om in gestructureerd
systeem voor de tandheelkunde gepresenteerd.
tandartsen zelf verantwoordelijk
verbandNederlands
een veelheid
aan onderwerpen te behanHet systeem bevat, net als de kwaliteitssystemen
Tandartsenblad
zijn voor de kwaliteit van zorg en
delen. Deze hebben betrekking op alle facetten
van vele andere medische professionals, een vierde verantwoording hiervan naar
van de beroepsuitoefening: tandheelkundig
tal elementen.
derden. De doelstelling van de NMT
inhoudelijk, attitude en de organisatie rondom de
In de eerste plaats is er sprake van een beroepsdaarbij is dat in 2005 alle tandartzorg. Uiteraard is deelname gericht op verbetering
profiel, een eigen opleiding en bij- en naschosen deelnemen aan enige vorm van
van de kwaliteit. De NMT biedt ICO-groepen een
lingsactiviteiten. Daarnaast bestaat er een stelsel
Intercollegiaal Overleg (ICO). Het is
actueel aanbod van programma’s aan zoals
van normen en richtlijnen en is sprake van sysimmers geen luxe om als beroeps’Beoordeling cariësdiagnostiek zijdelingse delen’,
tematische kwaliteitsbewaking en -bevordering
groep aan de samenleving duidelijk
’infectiepreventie’ en ’arbeidssatisfactie’. Op 17
via intercollegiale toetsing en/of onderlinge visite maken dat de zorg voor kwaliteit
januari 2003 zullen contactpersonen van ICOtaties. Tot slot is er via onder andere certificatie
serieus wordt genomen. Omdat er
groepen tijdens een themamiddag uitgebreid worexterne verantwoording mogelijk.
echter een stagnatie is ontstaan in
den geïnformeerd over het programma-aanbod en
Ten opzichte van andere medische beroepsde groei van het aantal deelnemers
overige mogelijkheden voor ICO-groepen.
groepen nemen tandartsen bij de ontwikkeling
aan ICO, kan het zijn dat de NMT
en implementatie van hun kwaliteitssystemen
het huidige beleid van vrijwilligheid
Effect van deelname
een middenpositie in. Onder meer huisartsen,
moet herzien. Op dit moment
Uit onderzoek in 2000 is gebleken dat de resmedisch specialisten en apothekers lopen hierbij
probeert de NMT echter deelname
ponderende deelnemers inzicht hebben gekregen
voorop, bijvoorbeeld psychologen blijven bij de
te stimuleren via de afdelingen.
in de werkwijze van collega’s, dat hun deelname
tandheelkundige beroepsgroep achter. De positie
heeft geleid tot verbeteracties in de praktijk en dat
die wordt ingenomen ten aanzien van de ontwikinspiratie en motivatie zijn opgedaan. Aangezien
keling en implementatie van kwaliteitssystemen
20 procent van de tandartsen het risico loopt een
hangt mede af van de uitgangspunten die er zijn
burnout te krijgen (onderzoek Gorter), zou het
voor deelname aan kwaliteitsactiviteiten. Zo kenvia ICO opdoen van inspiratie ook in dit opzicht
nen tandartsen en tandartsspecialisten in tegenpreventief kunnen werken.
stelling tot onder meer huisartsen en medisch
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Kortom, binnen diverse afdelingen wordt met
specialisten geen verplichte deelname.
enthousiasme gewerkt aan de opzet van een
Vrijwillig
eigen kwaliteitsbeleid, enerzijds om aan te geven
Het deelnemen aan de kwaliteitssystemen die de
dat kwaliteit bij de beroepsgroep hoog in het
NMT (mede) ontwikkelt, is gestoeld op vrijwilvaandel staat en anderzijds om ook bij de zorgligheid. Dit vanuit de gedachte dat tandartsen
verzekeraars in de onderhandelingen niet met
academische professionals zijn die intrinsiek de
lege handen te staan.
motivatie hebben om gestructureerd aandacht
Binnen de ICO-programma’s hebben activiteite besteden aan de kwaliteit van zorg en deel te
ten als bij- en nascholing, praktijkrichtlijnen
nemen aan kwaliteitsactiviteiten. Immers, kwaen beoordeling/certificatie een plaats gekregen.
liteit kan altijd worden verbeterd. Dus ook de
Er wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de tandarts
kwaliteit van tandheelkundige zorg in Nederland.
praktijkrichtlijnen gebruikt en zich geregeld
Echter, de stagnatie die is ontstaan in de groei
van het aantal deelnemers, kan ertoe leiden dat
de NMT het beleid van vrijwillige deelname zal
moeten loslaten. De doelstelling die de NMT
zich heeft gesteld, is dat in 2005 alle tandartsen
deelnemen aan intercollegiaal overleg (ICO), de
speerpunt van het NMT-kwaliteitsbeleid.
Intercollegiaal overleg is gebleken een goed en
effectief instrument te zijn. Enerzijds omdat de
nog veelal solistisch werkende tandarts in onder-

Ergonomische
units

röntgenschort

door Nicolette Kroezen

NMT wijst nog nadrukkelijker op noodzaak

evaluatiecomponent van de WHO-activiteiten
gecoördineerd. De ingestelde leerstoel is gelieerd
aan het WHO-centrum.’

Te hoog opgeleid

In 1986 vertrok Van Palenstein Helderman als

werken. In deze periode bouwde hij veel ervaring
en inzicht op in de wijze van werken in Afrika.

Bel voor meer informatie met Dental Union: 030-2815510 of 050-3133333.

richting het naastgelegen element, wordt de basis van een stevig contactpunt op de gewenste plaats gelegd.
Bel voor meer informatie NDO Leeflang: 0800-0222111.
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over tandheelkunde in ontwikkelingslanden

apport stellen we drie prioriteiten voor
om te komen tot een basispakket voor
mondzorg voor achtergestelde bevolkingsgroepen’, valt Van Palenstein Helderman
met de deur in huis. ’Allereerst is dat Oral Urgent
Treatment staat voor mogelijkheid om noodhulp
te verlenen. Deze hulp bestaat uit onder meer

Kijk voor meer informatie op www.clivecraig.com of bel 030-2410924.

door Karel Gosselink

Wim van Palenstein Helderman

’Mondzorg
gebaat bij laag
opgeleide
hulpverleners’

De nieuwe Praktijkverlichting

Interview over tarieven

Interview over tarieven

Redaktieartikel

duisternis

‘Als we niet werk36
oppassen, prijzen we
onszelf uit de markt’

‘Als we niet wer36
oppassen, prijzen we
onszelf uit de markt’

Interview over tarieven

Licht in de

Blijft het goudwerk28
dat da blinkt?
Vullingsmaterialen in gebruik

Vullingsmaterialen in gebruik

‘Als we nietwerk36
oppassen, prijzen we
onszelf uit de markt’

6

Human interest

Human interest

Vullingsmaterialen in gebruik

4

Over infecties

Over infecties

Nederlands Tandartsenblad

enthousiasme gewerkt’

Voor inschrijving:
Deelnemen aan kwaliteitssystemen is gestoeld
op vrijwilligheid.

Afdeling Kwaliteit & Onderzoek
Telefoon 030-6076310
Nederlands Tandartsenblad

9
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Ontdekken & beleven

Hotels & Resorts

Sport & vrije tijd

Dineren & relaxen

Bereikbaarheid & tijd

Boeken & contact

Ontdekken & beleven

E GYP T E

Sport & vrije tijd

Dineren & relaxen

Bereikbaarheid & tijd

Boeken & contact

›		Persinformatie

Ip euisl utpat vero od tat lum dolenim ex ex
eui blan ero doluptate vercipis nonsequamet dolore dio odiam nonulputpat.

Hotels & Resorts

Ontdekken & beleven Lore feummy nim
quismod eugait accum iriliquisim zzrit dolore feum nos nis eum niscidui bla feugiat
ad dio facilit luptat utatie tem veliqui tisi.
Ip euisl utpat vero od tat lum dolenim ex
ex eui blan ero doluptate consequat vercipis dolore dio odiam nonulputpat.

E GYP T E

›		Inschrijving Nieuwsbrief en Workshops

Welkom Lore feummy nim quismod eugait
accum iriliquisim zzrit dolore feum nos nis
eum dolessisis niscidui bla feugiat ad dio
commodolore facilit luptat tem veliqui tisi.

›		Inschrijving Nieuwsbrief en Workshops

›		Persinformatie

Port Ghalib
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Agenda
Bekijk de geplande
workshops

		A fabulous Spa and Hamam
overlooking the sea, for men and women
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Nieuwsbrief
Download laatste
nieuws
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Stuur deze pagina
door
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Stuur deze pagina
door

See
Het resort verkennen

See
Het resort verkennen

Hear
Lorem Ipsum

		Retail Souk/Bazaar
to fulfill all your shopping needs
		Glass Bottom boat & Water Taxis
		Segway
		Sunset & Moonlight cruises
		Deep Sea Fishing & Dolphin safaris
		Beach Camping & Parties
		Bird of prey exhibit

Hear
Lorem Ipsum

Made up of retail outlets, restaurants,
bars and cafés the Corniche stretches
a half mile, winding its way
through the peninsula and providing
the pulse of Port Ghalib.

Taste
Internationale
Restaurants en bars

Taste
Internationale
Restaurants en bars

Touch
Wellness en beauty

Touch
Wellness en beauty

Smell
De geur van het
avontuur

Smell
De geur van het
avontuur

Lulee Kid’s Club
In amongst the Corniche is the Khan, a
traditional Egyptian market, lending an
ancient feel to this modern Egypt.
Situated on the waterfront is the Budour’s
Court Restaurant where you will find a
myriad of cuisines.
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A sense of adventure

Activities

		
Kayaking, Windsurfing, Para-sailing,
Wake Boarding & Kite surfing
Sailing Boats & Catamarans
Jet Boats, Jet Skis & Waterskiing
Underwater photography,
Horse back & Camel riding
4x4 Desert Safaris, Quads
On & Off-road Go-Carting
Clay pigeon Shooting, Archery,
Paint Ball & Zorb Ball
Rock climbing, Abseiling, Zip slide
Boat drawn Banana and Donut rides
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Sitemap		

Contact
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FAQ

FAQ

Pers
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English
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Ontdekken & beleven

Ip euisl utpat vero od tat lum dolenim ex ex eui blan ero doluptate consequat vercipis
nonsequamet dolore dio odiam nonulputpat. Ipisit vel eraesed dolore estrud eui bla feumsan enis nosto elesequ ismodolore duis nulput nibh el ute feugait laore euiscilisi.
Orerostin eraesectem auguer suscidunt prat, sis niam, quis aut iure velismod.
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Sport & vrije tijd

Dineren & relaxen

Bereikbaarheid & tijd

Boeken & contact

›		Persinformatie

Ipisit vel eraesed dolore estrud eui bla feumsan enis nosto elesequ ismodolore duis nulput
nibh el ute feugait laore euiscilisi. Orerostin eraesectem auguer suscidunt prat, sis niam,
quis aut iure velismod. Welkom Lore feummy nim quismod eugait accum iriliquisim zzrit
dolore feum nos nis eum dolessisis niscidui bla feugiat ad dio commodolore facilit luptat
utatie tem veliqui tisi.

Hotels & Resorts

Welkom Lore feummy nim quismod eugait accum iriliquisim
zzrit dolore feum nos nis eum dolessisis niscidui bla feugiat
ad dio commodolore facilit luptat utatie tem veliqui tisi.
Palace Hotel
Sahara Sun Resort
Hotel Desert Sands
Hotel Desert Oasis
International Congrescentrum

E GYP T E

›		Inschrijving Nieuwsbrief en Workshops

Ip euisl utpat vero od tat lum dolenim ex ex eui blan ero doluptate consequat vercipis
nonsequamet dolore dio odiam nonulputpat.

›		Inschrijving Nieuwsbrief en Workshops

›		Persinformatie

Welkom Lore feummy nim quismod eugait accum iriliquisim zzrit dolore feum nos nis eum
dolessisis niscidui bla feugiat ad dio commodolore facilit luptat utatie tem veliqui tisi.
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Activities

		
Kayaking
Windsurfing
Para-sailing
Wake Boarding & Kite surfing
Sailing Boats & Catamarans
Jet Boats
Jet Skis & Waterskiing
Underwater photography
Horse back & Camel riding
4x4 Desert Safaris
Quads
On & Off-road Go-Carting
Clay pigeon Shooting
Archery
Paint Ball & Zorb Ball
Rock climbing
Abseiling
Zip slide
Boat drawn Banana and Donut rides
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Ip euisl utpat vero od tat lum dolenim
ex ex eui blan ero doluptate consequat
vercipis nonsequamet dolore dio odiam
nonulputpat.
Ipisit vel eraesed dolore estrud eui bla feumsan enis nosto elesequ ismodolore duis
nulput nibh el ute feugait laore euiscilisi.
Orerostin eraesectem auguer suscidunt
prat, sis niam, quis aut iure velismod.

›		Persinformatie

Welkom Lore feummy nim quismod eugait
accum iriliquisim zzrit dolore feum nos
nis eum dolessisis niscidui bla feugiat ad
dio commodolore facilit luptat utatie tem
veliqui tisi.
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Heerlijkheden

Hocras
restyle corporate brochure

Hocras B.V.
Franse Kampweg 38
Bussum
Telefoon (035) 69 79 777*
Telefax (035) 69 37 864
Vis (035) 69 79 730 (24 uur) •
Diepvries (035) 69 79 750
Brood (035) 69 79 790 •
Zuivel (035) 69 79 760
Wild & Gevogelte (035) 69 79 740 (24 uur)
A.G.F (035) 69 79 710 (24 uur) •
Vlees (035) 69 79 720 (24 uur)
Openingstijden
maandag t/m donderdag 08.00 - 17.00 uur
vrijdag 08.00 - 20.00 uur

diepvries

vers: Hocras Heerlijkheden

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam magna nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Dndit pre asent luptatum zzril delenit angue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem Ip~um dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam magna nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Dndit pre asent luptatum zzril delenit angue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem Ip~um dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commode consequat. Duis autem vel eum iriure.

diepvries Hocras Snacks

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commode consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat.

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

Dndit pre asent luptatum zzril delenit angue duis dolore

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

te feugait nulla facilisi. Lorem Ip~um dolor sit amet,

ex ea commode consequat. Duis autem vel eum iriure.

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commode consequat. Duis autem vel eum iriure.

Hocras

Heerlijkheden

zaterdag 08.00 - 16.00 uur

vers: Hocras Heerlijkheden

wie is Hocras

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commode consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat.

Nulla facili sis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit pre asent luptatum zzril delenit
angue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem Ip~um
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commode consequat. Duis
autem vel eum iriure.
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verse vis

Vis

‘s nachts gevangen
‘s ochtends bij de Hocras
Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

1

Top 3 van witte wijnen voor vis:
Vis is vraagt niet automatisch voor witte wijn.

Heilbot
400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

De heerlijkheden
van Hocras vis

TIP VAN ONZE
WIJN SPECIALIST:
Steeds vaker is een mooie Rose een prima

9.90

alternatief bij vis en zeevruchten gerechten.
Maar rood kan ook bij steviger vissoorten als

Roodbaarsfilet
400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

elke dag verse aanvoer
vanuit de hele wereld

tonijn, zwaardvis en gamba’s.

9.90

Snoekbaarsfilet

2

inkoop op alle belangrijke
visafslagen

3

ruim 150 verschillende vis
en schelpdieren

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

10.90

Zeewolffilet
400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

11.90

laoreet t volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl

4

elke voorverwerking van
vis mogelijk

5

verpakt in elke gewenste vorm

ut aliquip ex ea commode consequat.

6

exact gekoelde bezorging

7

speciale fax mail met
weekaanbiedingen

Topper

10.90

10.90

CR

AS VERS

VA

S

400/600 per stuk,
47.202.66 kiloprijs

400/600 gram
per stuk
W
NIEU47.202.66 kiloprijs

KEU

Mosselen

Hocras-topper
Snoekbaarsfilet

N SPEC

Heilbot

I

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

specialiteiten

9.90

Roodbaarsfilet
400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Heilbot

9.

Snoekbaarsfilet

W

NIEU

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Roodbaarsfilet

10.

Snoekbaarsfilet

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

11.

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

90

10.90

KEU

IS TE N

C

9.90

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

90

Zeewolffilet
S VER
S
RA

9.90

400/600 gram per stuk,
47.202.66 kiloprijs

90
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Heerlijke aardappelen

Asperges

Aardappelen
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

2.90

Wijn

Elke dag
verse aanvoer
Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet t volutpat.

400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Gavi di Gavi
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

quis nostrud exerci tation

400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

3.90
5.90
Zalm

ullamcorper suscipit lobortis

400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

nisl ut aliquip ex ea commode

1.90

1.90

Peterselie diepvries
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

0.90

4.90

consequat.

Asperges wit
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Dunschiller
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Hocras-tip

0.

10.

90

5.90

Hocras-topper

90

Alle kleuren asperges

Specialiteiten
Biologische Ham

Parma prosciutto
crudo
400/600 gram , per stuk
47.202.66 kiloprijs

Aspergespan
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

ASPERGES SPECIAL

400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

Asperges & zalm

Ut wisi enim ad minim veniam,

400/600 gram
per stuk,
47.202.66 iloprijs

Aardappelen

Peterselie vers

van de maand

Verdicchio

9.90

meer dan
15 kwaliteiten

NUMMER 5 MEI 2004

NUMMER 5 MEI 2004

Hocras
restyle consumer brochure
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Bel 035-69 79 777

Bel 035-69 79 777

Biologische Ham
400/600 gram
per stuk,
47.202.66 kiloprijs

2.90

8.90
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voor professionals. Met als
uitdaging om haar klanten
steeds weer te inspireren.
Hocras is alert en denkt altijd

In dit boekje leest en ziet
u op hoofdlijnen met welke

een stap vooruit om zo tot

huisstijlelementen de

totaaloplossingen te komen.

Hocras-folder is opgebouwd.
U krijgt meer informatie

Een team van specialisten

over het gebruik van logo’s,
kleuren en lettertypes. Maar

biedt een breed assortiment

ook richtlijnen voor fotografie

van producten en (nieuwe)
diensten.
om

Steeds

klanten

nog

op

van producten en gebruik
van sfeerbeelden.

zoek

beter

De verschillende schema’s
van de artikelgroepen geven

te

u inzicht in de opbouw van

adviseren en te inspireren.

Huisstijlhandboek
folderlijn

Herkenbaar

Hocras

Hocras!

lettertypes

De specialiteiten
De vers specialiteiten van Hocras

Caflisch

Signa Extended-Black

middel van het speciale Hocras logo met
‘Hocras vers - keus van specialisten’.

Kom proeven en
ontdek veel heerlijks

Keuze door Hocras

Caflisch Script Regular

tijdens Proef’t

Hocras geeft per folder aan welke artikelen
onder de ‘Hocras Tip’, ‘Hocras Topper’ en/
of ‘Hocras Convenience’ vallen. Deze dienen
dan extra aandacht te krijgen in de opmaak.

Bij sommige artikelen
wordt extra aandacht
gevraagd. Bij een
nieuw product
of demonstraties
(zie ook proef’t).

alleen in het logo en de tussenkopjes te gebruiken), Helvetica Neue
en Caflisch Script. De laatste twee worden in het hele kleurenpalet
van Hocras gebruikt, in te passen in de layout.

Helvetica Neue 55 Roman

worden in de folder uitgelicht door

info

De toegepaste lettertypes zijn Signa (huisstijllettertype Hocras,

Helvetica Neue 45 Light

van Hocras

Hocras

de Hocras-folder.

Caflisch

ale
Hocras
huisstijl handboek

Hocras is een professional

Caflisch Script Regular

elke week demonstraties waarbij we

Hocras Tip

letterlijk gebruik maken van mond

Signa Extended-Black

op mond reclame. U herkent de

Hocras Topper

Caflisch Script Regular

demonstraties aan het Proef’t logo.

Hocras Convenience
Non-food Tip

Cover layout
Eén product staat centraal
op deze plaat, altijd scherp
afgebeeld. De omliggende
artikelen zijn licht en onscherp
afgebeeld. De foto dient
uiteraard uit te nodigen om de
folder in te kijken.

Vaste plek voor het
Hocras logo, opvallend
en centraal geplaatst.

Helvetica Neue 85 Heavy

Product
fotografie

Let op: oog voor detail

is hierbij erg belangrijk!

Helvetica Neue 75 Bold

Helvetica Neue 97 Black Condensed

Signa Extended-Black

Ons speciale Proef ’t Team organiseert

Helvetica Neue 56 Italic

Voorbeelden van
fotografie bij
Hocras Toppers

DRANKEN

De producten worden vrijstaand geplaatst en daarom recht
van voren of van boven gefotografeerd. De grootte van
de productafbeelding staat los van het eventueel door de

Details van de verschillende
hoofdstukken in de folder
worden uitnodigend in
deze blokken afgebeeld,
daaronder uitsluitend de
naam van de afdeling.

�������

Hocras geeft hierbij
aan in welke kwaliteit
een bepaald product
valt. Voorkeur gaat uit
naar het afbeelden van
meerdere smaken/
varianten als groep wat
voor levendigheid in de
folder zorgt.

fabrikanten aangeleverde formaat.

KRUIDEN

�����

Stempel als keurmerk
van de specialisten.
���������

������
Pakkende heading
die uitnodigt om
verder te lezen.

��������������
�����������������������
���������������
�������������������������

Eén product staat
centraal op deze plaat,
altijd scherp afgebeeld.
De omliggende artikelen
zijn licht en onschrep
afgebeeld.

VIS

Vermelding van nummer van
de folder en actieperiode.

Aanbiedingen

Vast element
Kopbalk 10 mm
Kleur 1 van het hooftstuk

Vast element
Paginanummer
Helvetica Neue 10 pt, wit

2

3

Marges en
kolommen
Kolommen
8
Kolomwit
Kopwit
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Opmaak
stramien
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Op de achterpagina
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worden altijd 10 producten
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weergegeven die het hele jaar
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altijd laag geprijsd zijn
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Door te varieren binnen de mogelijkheden blijft de

speciaal logo ontwikkeld.
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Basislijn-

basis indeling voor elke folder gelijk.
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Variabel
kolommen

Het onderliggende stramien omvat 8 kolommen.

bij Hocras. Hiervoor is een
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3 mm
10 mm

Staartwit 15 mm
Rugwit
15 mm
Snijwit
15 mm
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stramien
Begin 15 mm
Stap

11 pt

Onderaan een vaste balk met alle noodzakelijke
gegevens als openingstijden en leveringsvoorwaarden.

Lifestyle Magazine

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod.

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. nonummy nibh euismod Lorem

Lorem
Ipsum

Lorem Ipsum dolor sit
amet, consectetuer

Alles op elkaar afstemmen ...
uitstaling bar

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod. Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod Lorem Ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nonummy nibh euismod Lorem Ipsum dolor

Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer

euismod tincidunt ut laoreet

diam nonummy nibh euismod.
Lorem Ipsum dolor sit amet,

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

dolore magna aliquam erat

consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

‘Bestelling
perfect ...

Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy
nibh euismod. Lorem Ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod

Lorem psum

meer tijd voor
mijn klanten’

Alles op elkaar afstemmen ...

volutpat. Ut wisi enim ad

uitstaling restaurant

minim veniam, quis nostrud

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

exerci tation ullamcorper

Lorem Ipsum dolor sit amet

suscipit lobortis nisl ut

Ut wisi enim ad minim veniam

aliquip ex ea commode

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

consequat. Duis autem vel

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

eum iriure dolor in hendrerit

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrudrci tation

Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod.
Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Lorem Ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod.
Lorem Ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod

Lorem Ipsum
dolor sit amet

Lorem psum

Huiswijn
met unieke
etiket!

euismod tincidunt ut laoreet d
Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

lobortis nisl ut aliquip ex ea commode consequat. Duis autem vel eum iriure

dolore eu feugiat nulla facili

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
sis at vero eros et accumsan

eu feugiat nulla facili sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
et iusto odio dignissim qui

qui blandit pre asent luptatum zzril delenit angue duis dolore te feugait nulla

nisl ut aliquip ex ea commode consequat. Duis
blandit pre asent luptatum
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
zzril delenit angue duis
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velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facili sis at vero eros et accumsan et

Lor um

iusto odio dignissim qui blandit pre asent luptatum

Ipsum dolor sit amet Ut wisi enim ad

zzril delenit angue duis dolore te feugait nulla

minim veniam Ipsum dolor sit amet

facilisi. Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer

Ut wisi enim ad minim veniam Ipsum

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

Trendy
Lorem Ipsum
Ipsum dolor sit amet Ut wisi enim ad minim
veniam Ipsum dolor sit amet Ut wisi enim ad
minim veniam Ipsum dolor sit.

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer

molestie consequat, vel illum

Trendy

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod. Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

in vulputate velit esse

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod. Lorem Ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod
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Opbouw
van een pagina

Hier wordt een
vers en aantrekkelijk
product gebruikt
met een goede
uitstraling.
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Onderregel conform tekst
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artikelen in de linkerbovenhoek
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Tekst van de
producten wordt
opgemaakt conform
de richtlijnen
(zie typogrammen).

Een van de
Hocras-specialisten
geeft hier een tip.

Opbouw
van een spread

Hier geldt dezelfde opbouw van vers en de wat
duurdere producten linksboven naar goedkopere
grootverpakkingen rechtsonder op de tweede pagina
van de spread. 1/3e van de spread dient gebruikt te
worden om de verskwaliteit af te beelden.
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Hier wordt een aantal
versartikelen afgebeeld en
aangeprezen.
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Duidelijke fotografie en
prijzen van het aangeboden
assortiment.
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Hocras Topper

Uitnodigende
tekst met
beschrijving van
verse producten
in betreffende
artikelgroep.
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grootverpakkingen.

Hocras
huistijl handboek
brochure
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De opbouw is van verse
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Hier worden de
grootverpakkingen en
goedkopere producten
aangeprezen.
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voorbeelden.

Vast element
Kopbalk 10 mm

Vast element

2

3

Marges en kolommen
Kolommen
Kolomwit

8
3 mm
Bel 035-69 79 777
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KEU

altijd laag

kolommen

‘s nachts gevangen,
‘s ochtends bij Hocras

NUMMER 5 MEI 2004

N SPEC

5

I

Basislijnstramien
Begin 15 mm

kleurrijk
Hocras

2

1
[ 100 % kleur 1 ]

[ 30 % ]

[ 100 % kleur 2 ]

[ 30 % ]

vis 1 = c70 y30 | vis 2 = m20 y40
vis shadow = c100 m50 y50
groenten 1 = c50 y100 | groenten 2 = c20 y100
groenten shadow = c100 y100 k30
zuivel 1 = m30 y100 | zuivel 2 = m10 y100
zuivel shadow = m60 y100 k30
vlees 1 = m100 y80 k40 | vlees 2 = m30 y30
vlees shadow = m100 y80 k70
algemeen 1 = c100 m20 y50 | algemeen 2 = c50 m10
algemeen shadow = c100 m20 y50 k50
non food 1 = c100 m60 |

non food 2 = c100 m20 y50

non food shadow = c100 m60 k50
brood 1 = m50 y100 k30 | brood 2 = m10 y40 k5
brood shadow = m60 y100 k60
dranken 1 = c55 m100 y55 | dranken 1 = m25 y70
dranken shadow = c55 m100 y55 k50
drogisterij 1 = c15 m100 | drogisterij 2 = c100 y40
drogisterij shadow = c15 m100 k50
diepvries 1 = c100 m50 | diepvries 2 = c100
diepvries shadow = c100 m50 k50
wild & gevogelte 1 = c40 m80 y100 | wild & gevogelte 1 = c50 g80 k10
wild & gevogelte shadow = c40 g90 100g k50
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In gespr ek met: Susa n Pennek a mp, locatiem a nager
Waar kom je vandaan en wat is je
achtergrond?
Ik ben Susan Pennekamp en ik ben
geboren en getogen in Bronkhorst. Vanaf
mijn 17de heb ik gewerkt in de Thuiszorg.
Van uitvoering tot mijn laatste functie
als manager Thuiszorg. Vanuit deze functie heb ik mijn teams mogen aansturen
en coachen, met het doel om kwalitatief
goede zorg te kunnen bieden.
Hoe ben je met Rosorum in contact
gekomen?
Dat is via via gegaan. Ik ben toen
gepolst voor de functie en het klonk met-

een heel erg leuk. Een platte organisatie
met nieuwe ideeën. En waar de kwaliteit
van alle aspecten , wonen, services en
zorg, van het allerhoogste niveau geboden
wordt.
Wat vindt je leuk aan het werken
bij Rosorum?
Wat mij bijzonder aanspreekt is de
samenwerking met mijn collega’s en het
intensieve contact met de bewoners. De
lijnen zijn heel kort. Het is een ontzettende leuke inspirerende, uitdagende en
leerzame functie. Het geeft mij weer het
gevoel van kwalitatieve hoogstaande zorg
verlenen, in combinatie met de organisa-

torisch aspecten en de verantwoordelijkheden.
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bezoek a dr es

Rosorum Residentie Arnhem
Amsterdamseweg 233
6813 GJ Arnhem
T 026-3560333
F 026-3560334
arnhem@rosorum.nl
www.rosorum.nl

Wat is voor jou de grootste uitdaging de komende tijd?
Mijn functie wordt nog uitdagender,
eind dit jaar is de planning om Zorgvilla
Zypendaal te openen.

Rosorum Zorgvilla Zypendaal
(open in januari 2014)
Röellstraat 2
6814 JD Arnhem

Fotoshoot op Rosorum Arnhem
Juist omdat Rosorum bezig is met de
opzet van een aantal nieuwe vestigingen
is besloten om een fotoshoot te organiseren om daarmee te beschikken over mooi
en sprekend materiaal. We hebben daarvoor bekenden uit eigen kring gevraagd
om te participeren. Op 7 juni waren de

Rosorum Residentie Joannes de Deo
Maerten van Heemskerckstraat 2
2023 ZJ Haarlem
p o sta dr e s

www.rosorum.nl

Veilig, vertrouwd, verzorgd

ROSORuM

RESIDENTIES

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd vul ik mijn energie
verder aan door sporten, lezen en op zijn
tijd heerlijk uit eten te gaan.

Meer Rosorum

Directie en postadres
Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
Tel. 026 - 373 66 66
Fax. 026 - 373 66 67
info@rosorum.nl

ZORGVILLA

Rosorum Hoofdkantoor en administratie
Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
T 026-3736666
F 026-3736667
info@rosorum.nl

Arnhemse fotograaf Rens Plaschek en
een regisseur aanwezig om de beelden op
camera te krijgen. De meeste bewoners
van Rosorum Residentie Arnhem hebben
kunnen meegenieten van deze “act”. Het
resultaat was zeer naar tevredenheid, u ziet
hier voorbeelden.

Rosorum R esidenti es
Exclusief wonen,
met zorg en service op maat

RO S O RU M
RESIDENTIES

RESIDENTIE AR NHEM
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Het Hazewinkel
huisstijl
flyer
banner/signing pand
website
Dr. Linda van Veen
Dierenarts
Willem Vleertmanstraat 2
7575 EC Oldenzaal
T +31 (0) 5 41 - 51 24 44
F +31 (0) 5 41 - 53 27 16
linda@hethazewinkel.nl

hethazewinkel.nl

Het Hazewinkel
Dierenkliniek & Hotel
Willem Vleertmanstraat 2
7575 EC Oldenzaal

Wij houden
van dieren!

Bank ING 67.14.76.327
BIC INGBNL2A
IBAN NL80INGB0671476327
KvK 08200028

T +31 (0) 5 41 - 51 24 44
F +31 (0) 5 41 - 53 27 16
info@hethazewinkel.nl

“We houden van dieren
en hebben zelf ook
honden en paarden.”

hethazewinkel.nl

dierenarts Linda van Veen

volg ons op
facebook

Voor de paarden kunt u terecht op de kliniek
en rijden wij visites aan huis.

Sportpaarden begeleiding | keuringen (o.a. PROK)
operaties (o.a. OCD) | gebitsverzorging | vaccinaties
kreupelheden | shockwave | thermografie
maagonderzoek (scopie) | bloedonderzoek

Het Hazewinkel
Dierenkliniek & Hotel
Willem Vleertmanstraat 2
7575 EC Oldenzaal
T +31 (0) 5 41 - 51 24 44
F +31 (0) 5 41 - 53 27 16
www.hethazewinkel.nl

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Traditionele Chinese geneeskunst
Acupunctuur
Chinese Kruiden
Voedingstherapie

Dierenkliniek

Heeft uw huisdier chronische rugklachten, last
van een allergie, chronische darmklachten ... dan
kan acupunctuur een zinvolle aanvulling zijn op
de reguliere diergeneeskunde.

ma wo do vr 09:00 - 09:30 uur
13:30 - 14:00 uur
18:30 - 19:00 uur

Wij werken op afspraak en met inloop spreekuren.
Kijk voor de spreekuurtijden op onze website.
Voor het verkrijgen van o.a. medicijnen,
ontwormingsmiddelen, vlooienmiddelen en voeding
bent u van harte welkom aan de balie.

Binnen- en buitenplezier

Dierenhotel

aandacht

liefde

Het dierenhotel is het gehele jaar geopend. Om de rust
voor onze gasten zoveel mogelijk te handhaven zijn er
vaste breng- en haaltijden:

Alle vaccinaties | uitgebreide chirurgie
intensive care opname | gebitssaneringen
endoscopie | Artrose / oudere hond begeleiding
Slimfit afvalprogramma | puppyconsultatiebureau
digitale röntgenfoto’s | röntgenfoto’s sporthonden
(zonder narcose) | officiele HD en ED foto’s
konijnengeneeskunde

www.hethazewinkel.nl

di

09:00 - 09:30 uur
13:30 - 14:00 uur
16:30 - 17:00 uur

za

10:00 - 11:30 uur

Ook dagopvang mogelijk

Fijne vakantie
mensen

ale
Inter4U
huisstijl

drs. Saskia van Bruinessen
M +31 6 11 49 76 35
Skype saskiavanbruinessen
saskia@inter4u.nl
www.inter4u.nl

c r e a t i e v e
c o M M u n i c a t i e

inter4u; interview; inter=link
& 4u=for you; link voor u

inter4u; interview; inter=link & 4u=for you; link voor u

inter4u.nl

ABN AMRO 458946702
BIC ABNANL2A
IBAN NL78ABNA0458946702
BTW NL208887349B01
KvK 39094563
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Gezond &
Energiek
Zwanger
D

Mom in Balance
huisstijl
boeken

Waarom dit boek

Over mijzelf

Fit &
Energiek

Als moeder van vier hele lieve
kinderen weet ik hoe geweldig het
moederschap is. Maar ik weet ook
dat het hard werken is. Kinderen
vragen vooral de eerste jaren veel
aandacht, en die wil je natuurlijk
altijd geven.
Het is een kunst een goede balans
te vinden tussen het zorgen voor je
gezin en het vasthouden aan je eigen
ambities en plannen. Hoe combineer
je alles en hoe zorg je dat je in alle
hectiek lekker jezelf blijft? Uit eigen
ervaring kan ik je vertellen dat het
zeker helpt wanneer je je fysiek
sterk voelt in de eerste jaren van het
moederschap. Wanneer je lekker in je
vel zit gaat alles je makkelijker af. Je
kunt beter keuzes maken en ook de
gebroken nachten en crèchevirussen
zorgen er niet meteen voor dat je uit
de running bent.

na de bevalling

Sporten is mijn passie
Een aantal jaren heb ik op hoog
niveau gefietst en geschaatst. Daarna
gaf ik jarenlang trainingen en in mijn
vrije tijd ben ik altijd blijven sporten.
Na mijn studie HBO-V werkte ik als
verpleegkundige, en daarna studeerde ik af aan de Vrije Universiteit
als organisatie-antropoloog.
Vervolgens was ik een aantal jaar
actief als health care manager in de

thuiszorg. In 2005 ben ik bevallen
van onze eerste dochter, waarna we
vrijwel direct met ons gezin naar New
York verhuisden. Aan de New York
University haalde ik een degree in
Life Coaching, en heb ik een personal
trainingsopleiding aan de American
college of Sports Medicine gevolgd.
Van Amerika naar Nederland
Tijdens ons verblijf in New York viel
het mij op dat vrouwen daar nog
zo ontzettend actief zijn tijdens hun
zwangerschap. Het was niet uitzonderlijk om in Central Park een hoogzwangere vrouw nog haar rondjes te
zien rennen. Dit was – samen met de
energie van de stad New York – mijn
inspiratiebron voor Mom in Balance.
Twee jaar lang gaf ik in Central Park
trainingen en coaching aan zwangeren en moeders. Eind 2008 kwamen
we weer terug naar Nederland,
waar ik met mijn ervaringen uit de
Verenigde Staten de basis legde voor
Mom in Balance in Nederland.
Lekker positief & gezond
Inmiddels zijn we alweer vier jaar
(en vier kinderen!) verder, en ben ik
heel druk met de ontwikkeling van het
Mom in Balance Sportprogramma,
het Energiek Zwanger Pakket voor
zwangere werknemers en met het
ontwikkelen van richtlijnen op het

gebied van sport en bewegen tijdens
de zwangerschap. Allemaal met
als belangrijkste doel het verder
uitdragen van mijn basisidee: het is
heel goed om als zwangere en (net)
bevallen vrouw lekker actief te zijn!
Misschien heb je mijn eerste boek
Gezond & Energiek Zwanger ook
gelezen, waarin ik zwangere vrouwen
laat zien hoe ze op verantwoorde
wijze actief kunnen blijven tijdens
hun zwangerschap.

[ Inleiding ]
Fit & Energiek na de bevalling

Tijdens de Mom in Balancesportprogramma’s die ik met mijn
team verzorg, merkte ik dat vrouwen
ook ontzettend genieten van sporten
ná de zwangerschap. Naast het
feit dat het je fysiek sterk maakt,
zorgt dat er ook voor dat je een
heel positieve basisinstelling krijgt.
Door actief te zijn, kom je in een
positieve spiraal terecht waardoor
je de drukte beter aankunt en je er
meer van geniet. Daarnaast wordt
het ook makkelijker om gezondere
voedingskeuzes te maken.
De kunst is natuurlijk om die gezonde
levensstijl vol te houden, ook in tijden
van stress en vermoeidheid. Hopelijk
kan ik je met dit boek motiveren en
als het nodig is weer op het goede
spoor krijgen.
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Sporten

[ Sporten ]
na de bevalling

na de bevalling

De afgelopen maanden is je lichaam heel hard aan
het werk geweest om een gezonde baby op de
wereld te zetten. Je lichaam is de eerste weken na
de bevalling druk herstellende. Daarom moet je je
sportschema rustig opbouwen. Lees voordat je aan
de slag gaat de richtlijnen door en motiveer jezelf
om aan de slag te gaan met alle voordelen die een
actief herstel en een sportroutine op de langer
termijn je opleveren.

Er zijn veel redenen om na je
bevalling weer actief te worden. Je
maakt je lichaam sterk, krijgt een
betere conditie en een fit gevoel.
Je hart is gezonder en dat helpt
je om weer op je normale gewicht
te komen. Ik zie sport als een
gereedschap, waardoor je alles
goed aankunt en je balans weer
hervindt. En dat is heel belangrijk,
want zeker de eerste jaren van het
moederschap vragen fysiek en
mentaal heel veel van je.

Als je er even doorheen zit doet
een stevige wandeling al wonderen
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Hoe actiever je bent, hoe beter je verbrandingssysteem werkt. Wanneer je
het sporten ook nog eens combineert
met gezonde voeding, verlies je die
zwangerschapskilo’s zó, op natuurlijke wijze. Ook zul je minder behoefte
hebben aan tussendoortjes.
Sport heeft niet alleen een positief
effect op je lichaam, maar het zorgt
ook voor een gezonde mentale
balans. Zo kan een stevige wandeling al wonderen doen als je er even
doorheen zit. Na het sporten voel je
je heerlijk voldaan. Dat komt door
de endorfine, een natuurlijke stof die
vrijkomt bij lichamelijke activiteit. Je
wordt hierdoor direct na je workout
beloond met een energiek en vrolijk
gevoel en je voelt jezelf heerlijk relaxt.
Een actieve levensstijl zorgt ervoor
dat je je sterk voelt en op energieke
wijze je werk, gezin, en al het andere
wat belangrijk voor je is kunt blijven
combineren. Het moederschap is
geweldig, maar jijzelf hebt natuurlijk
ook wensen en ambities.

Je zwangerschap en bevalling
hebben de afgelopen maanden heel
wat gevraagd van je lichaam. Maar
als het je lukt om op een actieve
manier aan te sterken en in conditie
te komen, dan zul je je al snel weer fit
en energiek voelen – en dat kun je de
komende tijd goed gebruiken! In dit
boek wil ik je stimuleren en motiveren
om je lichaam goed te verzorgen.
Neem voldoende rust na de bevalling
en pak het bewegen verantwoord
weer op.
Back in Shape in fases
In de negen maanden na je bevalling gebeurt er van alles met je lijf.
Je baarmoeder en buik slinken, je
gewrichten worden weer minder
soepel en je bekkenbodem moet
herstellen. Dat gebeurt niet allemaal
tegelijk, maar in fases. Het herstel na
de bevalling is in dit boek ingedeeld
in Fase 1 tot en met Fase 4. Van elke
fase geef ik aan welke veranderingen
er in je lichaam plaatsvinden en
welke activiteiten je kunt ondernemen
om je spieren weer aan te sterken
en soepel te maken. Maak ook
gebruik van de ontspanningsoefeningen, rek- en stretchoefeningen
en tips om je conditie op te bouwen.

Inhoud
Bekkenfysiotherapeute Heleen Kuyk
geeft bij iedere fase van je herstel
deskundig advies voor het herstel van
de bekkenbodemspieren.
De speciale actieplan-pagina’s in
iedere fase van je herstel motiveren
je extra om van start te gaan en de
weg naar een optimaal herstel vol te
houden. Knip of scheur die pagina uit
en leg ’m op je nachtkastje of plak ’m
op de koelkast: dit is jouw inspiratiebron voor een fit en gezond herstel!
Laat je daarnaast inspireren door
Kirsten, Barbara en Mariëlle. Zij
hebben deelgenomen aan het Back
in Shape-programma van Mom in
Balance. Zij vertellen je bij elke fase
hoe ze hun bevalling en tijd daarna
hebben ervaren.

Over mijzelf
Waarom dit boek
Inhoud
[ Sporten ]
Richtlijnen & voordelen
Voordelen van een actief herstel
Basisrichtlijnen voor het sporten
Fit & energiek moederschap
De juiste sportuitrusting

Waarom is actief
herstellen goed:
• Je voelt je gezond en fit
en krijgt meer energie
• Je hebt sneller je figuur terug
• Een sterk lichaam zorgt ervoor
dat je alles beter aankunt
• Je conditie verbetert
• Je hebt minder last van
lichamelijke ongemakken
• Het bevordert een goede nachtrust
• Je emotionele gesteldheid
is meer in balans
• Je krijgt een ontspannen gevoel
en een goed humeur

Tot slot van dit boek vertel ik je alles
over gezonde voeding voor een
beter herstel en meer energie. Maak
gebruik van de tips en recepten om je
direct na de bevalling weer sterk en
vrolijk te voelen.
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Basisrichtlijnen voor het sporten

[ Sporten ]
na de bevalling

Wanneer beginnen
met sporten?
Bij het opbouwen van je activiteiten
na de bevalling is het belangrijk
dat je goed luistert naar je lichaam.
Over het algemeen is het zo dat
hoe zwaarder je bevalling was, hoe
langer het herstel duurt. Overleg je
geplande sportactiviteiten tijdens de
6 weken-controle na de bevalling met
je verloskundige of gynaecoloog.
Wanneer je een natuurlijke bevalling
hebt gehad zonder complicaties,
kun je in principe al zes weken na de
geboorte weer van start met sporten.
Bij een keizersnede kan dit meestal
na acht tot tien weken. Vanwege de
buikoperatie is de herstelperiode na
een keizersnede vaak langer en zul je
zeker in de eerste weken na de bevalling goed rust moeten nemen.

Wanneer je een lange en zware
bevalling hebt gehad, moet je eerst
rustig bijkomen. Zeker wanneer de
persduur lang is geweest of wanneer
je met behulp van een vacuümpomp
bent bevallen, moet je rekening houden met een langere herstelperiode
van je bekkenbodemspieren. Wel kun
je de eerste weken al rustig van start
gaan met de oefeningen uit de eerste
fase van je herstel.
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Het is belangrijk – vooral wanneer
je bevalling een hele onderneming
is geweest – om je activiteiten
weer rustig op te bouwen. Zeker
als je een fanatieke sporter bent
en je je sportroutine zo snel
mogelijk wilt hervatten, kan dit
enige frustratie opleveren. Maar
om klachten op langere termijn te
voorkomen raad ik je echt aan om
altijd goed naar je herstellende
lichaam te luisteren! Je geduld
zal worden beloond: na de
herstelperiode kun je vast weer
klachtenvrij al je sportactiviteiten
op pakken.
Basisconditie
Wanneer het je gelukt is om tijdens je
zwangerschap actief te blijven, zul je
waarschijnlijk zelf al gemerkt hebben
dat je fitheid snel terugkeert. Je kunt
je sportschema al snel gaan uitbouwen. Maar bouw je schema rustig op
wanneer je niet (veel) sportte tijdens
je zwangerschap. Maak gebruik van
de oefeningen en schema’s uit de
verschillende fases in dit boek om je
lichaam verantwoord aan te sterken.

Na het sporten ben je energiek,
vrolijk en heerlijk relaxed

Lichamelijke ongemakken
Wanneer je klachten hebt overgehouden aan de zwangerschap of de
bevalling zelf – zoals bekkenpijn –
moet je je sportactiviteiten gedoseerd
opbouwen. Ook als het bloedverlies
bij activiteit weer toeneemt, zul je het

nog even rustig aan moeten doen.
Dit geldt voor zowel de geoefende als
de ongeoefende sporter.
Vocht
Drink voor, tijdens en na het sporten.
Voor het herstel van je lichaam is het
belangrijk dat je voldoende drinkt.
Zeker als je sport in combinatie met
het geven van borstvoeding. Zorg er
dus voor dat je tijdens het sporten
altijd water of een sportdrank bij je
hebt en na het sporten een extra
flesje water drinkt.
Eten
Zeker als je borstvoeding geeft en het
sporten weer gaat opbouwen is het
belangrijk dat je voldoende en vooral
gezond blijft eten. Waarschijnlijk
heb je in de borstvoedingsperiode
ook meer trek dan normaal. Zorg
voor gezonde snacks en kijk voor
meer tips bij het hoofdstuk Voeding.
Vermoeidheid
Omdat je lichaam nog druk aan
het herstellen is en je waarschijnlijk
zeker de eerste weken niet aan de
nodige slaap toekomt, kan het zijn
dat je je sneller vermoeid voelt tijdens
het sporten.

[ Sporten ]
na de bevalling

Tips voor een goede loophouding
en hoe je van je wandeling een
workout maakt:
• Maak tijdens het wandelen je
bovenlichaam lang, alsof je aan een
touwtje omhoog wordt getrokken.
Houd je borst naar voren en je
schouders ontspannen. Wanneer je
goed rechtop loopt zorg je ervoor
dat je minder kracht vanuit het bekken haalt. Wanneer je je schouders
laat hangen en je bovenlichaam
als het ware ‘inzakt’, zul je direct
merken dat je meer kracht nodig
hebt om vooruit te komen.

Loop goed rechtop, alsof je aan een

• Probeer tijdens het lopen de rest
van je lichaam zoveel mogelijk
te ontspannen. Houd armen en
schouders ontspannen met een
recht bovenlichaam.
• Maak je looppas actief door je
armen in een hoek van 90 graden
mee te laten zwaaien. Laat daarbij
je ellebogen niet voor je romp
komen en je handen niet achter je
romp.
• Loop in een hogere pasfrequentie.
Oftewel: neem kleine stappen, want
dan plaats je je voeten beter onder
je lichaam en gebruik je minder
kracht vanuit je bekken.
Verder is het belangrijk goed door
te ademen. Draag een goed ondersteunende sportbeha, zeker wanneer
je borstvoeding geeft, en goede
loopschoenen met schokdemping,
om blessures te voorkomen. Neem
altijd een flesje water mee als je de
deur uitgaat.

touwtje omhoog wordt getrokken

Stretchen
Stretchen heeft veel voordelen. Het
voorkomt dat je spieren verstijven
en vergroot de soepelheid van je
lichaam. Daarnaast zorgt het voor
een betere doorbloeding, waardoor je
tijdens het sporten minder kans hebt
op blessures. Zeker na de bevalling
zullen stretchoefeningen je helpen om
je lichaam rustig te laten herstellen
en weer soepel te maken. Je krijgt
een sterk lichaam, het ontspant de
spieren en het geeft een energiek
gevoel. Stretchen is dus een geweldige aanvulling op je cardio-workout
en de spierversterkende oefeningen.
Je vindt de stretchoefeningen bij
Fase 1, maar blijf ze ook in een later
stadium van je herstel doen.

Sterke spieren
Het versterken van je spieren door
middel van spierversterkende
oefeningen heeft veel voordelen.
Je spieren, pezen en bindweefsel
worden sterker en flexibeler.

[ Sporten ]
na de bevalling
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De volgende tips helpen je een goede
sportoutfit samen te stellen: Vermijd
kleding van puur katoen – dat neemt
zweet op, maar laat het niet door.
Je kleding wordt nat en gaat meer
wegen. Dat zit niet lekker en je koelt
daardoor sneller af na het sporten.

Wat spierversterkende oefeningen
je opleveren:
• Sterke spieren, die ook in
rust energie verbranden
• Een sterk gevoel en meer
zelfvertrouwen
• Een fit en energiek gevoel
• Een goede lichaamshouding
en minder klachten
• Verbeterde coördinatie,
balans en flexibiliteit

Let erop dat de sportkleding is
gemaakt van synthetische vezel, ook
wel dry fit genoemd. Deze sportkleding kun je in iedere sportwinkel
vinden. Dit materiaal laat het zweet
goed door en blijft droog en comfortabel. Katoen in combinatie met een
synthetische vezel is ook prima.
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Lichamelijk herstel & veranderingen
Bloedverlies
direct na de bevalling
De eerste vier à vijf dagen na de
bevalling kun je nog flink wat bloed
verliezen: alsof je ongesteld bent.
Hiervoor kun je het beste groot
maandverband uit je kraampakket
gebruiken. Na de eerste week zal
het bloed steeds donkerder worden,
waarna het nog in lichte vorm kan
aanhouden tot ongeveer de achtste
week na de bevalling.

1
[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

De baarmoeder
Voldoende rust zorgt ervoor dat in de
eerste twee weken na de bevalling
je baarmoeder maximaal herstelt en
weer rustig terug op zijn plek kan
komen. De kraamverzorgster zal in
de dagelijkse controle zicht houden
op het herstel en het inkrimpen van
je baarmoeder, door te voelen hoe de
baarmoeder kleiner wordt en weer op
z’n plek achter het schaambeen zakt.
De baarmoeder vlak na de bevalling

Vaginale ongemakken
Wanneer je gehecht bent of scheurtjes hebt opgelopen, maar ook als het
allemaal soepel is verlopen, zul je na
een vaginale bevalling hoogstwaarschijnlijk de eerste dagen behoorlijk
beurs zijn van onder. Het in en uit bed
komen, zitten op een stoel en naar
het toilet gaan kunnen hierdoor nog
gevoelig zijn.
Om de pijn te verzachten hier een
aantal tips:
• Leg meerdere malen per dag een
koude washand of kompres tegen
de beurse plek.
• Zorg de eerste week dat er altijd
een flesje of kannetje met lauw
water in het toilet bij de hand
staat. Dit kan een brandend gevoel
tijdens het plassen verzachten.
• Blijf de eerste week lekker in en
rondom je bed, dit zal het herstel
versnellen en je hoeft niet op een
harde stoel te zitten.
Meestal wordt de pijn na een week
al een stuk minder, maar het kan nog
wel een langere tijd gevoelig blijven.
Als je na een week een rustige
wandeling gaat maken, laat dan de
afstand afhangen van hoe comfortabel het voelt van onder.

Rectum
Baarmoederhals
Blaas
Vagina

Een slechte houding en spanning
kan dit verergeren. Ook het wiegen
van je baby en het vele tillen en
dragen vormen een nieuwe belasting
voor je rug. Begin daarom zo snel
mogelijk met het trainen van je buikspieren en neem de onderstaande
adviezen mee.
Een aantal tips om rugklachten te
voorkomen en verhelpen:
• Zit nooit in elkaar gezakt. Of je nu
wandelt, staat, zit of borstvoeding
geeft – probeer altijd je rug recht te
houden.
• Ga niet met je hele gewicht op
één been staan, maar probeer
je gewicht te verdelen over twee
voeten.
• Gebruik de kracht uit je benen en
billen wanneer je tilt.
• Probeer bij het badderen van de
baby zou goed mogelijk rechtop te
blijven staan.

• Ga eerst goed comfortabel zitten,
met een rechte rug, voordat je
aan de borstvoeding begint. Zo
voorkom je dat er spanning wordt
opgebouwd in je nek en bovenrug.
• Start direct in het kraambed
rustig met het aanspannen van de
buikspieren door je navel in te
trekken. Hoe sneller de buikspieren
in spierkracht toenemen, hoe sneller de balans tussen het gebruik
van de rug en buikspieren weer
terug is.
Je buikspieren zullen helaas niet uit
zichzelf herstellen. Om je buikspieren
weer sterk te maken, zul je zelf aan
de slag moeten. Al kun je de eerste
weken nog niet direct alle buikspieroefeningen uitvoeren, je kunt wel
alvast je buikspieren zo nu en dan
aanspannen. Probeer hier zo snel
mogelijk mee te starten: dat kan al
na de eerste dag na de bevalling.
Hoe eerder, hoe beter. Maak hiervoor gebruik van de oefeningen op
pagina 44.
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1
[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

Bekken
Tijdens de zwangerschap werken de
spieren rondom het bekken harder
om het bekken bij elkaar te houden.
Daardoor worden de banden en
gewrichten soepeler en zijn ze minder
sterk. Deze verzwakking is niet direct
na de bevalling verdwenen, dus na
de bevalling kan je bekken minder
stabiel zijn dan voorheen. Dit kan
pijnklachten veroorzaken met uitstraling naar de billen en benen.
Wanneer je na de bevalling te snel
weer actief bent, kan er een disbalans in je lijf ontstaan door overbelasting. Het is daarom heel belangrijk
dat je de eerste week na de bevalling
goed je rust neemt. Voer de belasting
de weken daarna weer rustig op.

1
[ Fase 1 ]

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer
naar je pre-zwangerschapsgewicht.
Maar de eerste zes weken na je
bevalling is het geen goed idee om
minder te gaan eten, want je lichaam
is druk bezig om te herstellen. Zeker
wanneer je borstvoeding geeft, is
het belangrijk dat je gezond eet. Het
continue aanmaken van nieuwe melk
kost een hoop energie.

Ga in de eerste zes weken
na je bevalling niet minder eten

Sportbeha
Zeker als je borstvoeding geeft,
hebben je borsten tijdens het sporten
extra ondersteuning nodig. Kies
voor een goed ondersteunende
sportbeha. Geeft dat nog niet genoeg
ondersteuning, dan raad ik je aan om
tijdelijk twee beha’s over elkaar heen
te dragen. Wanneer je een sportbeha past, spring of loop dan even
rond om te voelen of je borsten wel
stevig zitten.

Naast deze basisrichtlijnen moet je
als je gaat sporten natuurlijk ook de
reguliere sportregels in acht nemen:
warm je spieren minimaal vijf minuten
op voordat je gaat sporten, zodat
het bloed goed naar je spieren kan
stromen. Hierdoor voorkom je veel
blessures. Stretch minimaal vijf minuten nadat je hebt gesport. Zo sterk je
weer goed aan en voorkom je zoveel
mogelijk klachten en blessures.
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Wat je verder nog nodig hebt
bij het sporten:
• Thera-band: deze lichtgewicht
elastische band gebruik je bij de
spierversterkende oefeningen. Je
gebruikt je eigen lichaamsweerstand om je spieren te versterken
en je kunt de oefeningen lichter
of zwaarder maken door de band
langer of korter te maken. Verderop
in dit boek vind je verschillende
oefeningen waarbij je de Theraband nodig hebt. Je kunt een
Thera-band aanschaffen via
www.mominbalance.nl
• Yogamatje: handig om te hebben
voor de grondoefeningen. Je kunt
ook op de vloerbedekking of een
mat gaan liggen, maar een kussen, bank of normaal matras zijn
te zacht.

1
[ Fase 1 ]

1

worden in korte tijd dus hard aan
het werk gezet. Daarnaast vraagt de
stuwing, die zich ongeveer de derde
dag na de bevalling aandient, even
alle aandacht.

Borstvoeding
Direct na de bevalling worden je
borsten aan het werk gezet. Wanneer
je hebt besloten om geen borstvoeding te geven zal de kraamverzorgster je adviseren om je borsten zo
strak mogelijk in te pakken, zodat de
melkproductie zo min mogelijk op
gang komt. Na een aantal dagen zal
de spanning op je borsten langzaam
afnemen.
Als je besluit om wel borstvoeding te
geven zal de verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgster al vrij snel
na de bevalling de baby proberen aan
te leggen. Zo komt de borstvoeding
goed op gang.
Het geven van borstvoeding gaat bij
een enkeling zonder enige inspanning, maar je kunt ervan uitgaan dat
het in de meeste gevallen de eerste
twee weken even doorbijten is. Dit
is niet verwonderlijk, want de baby
heeft in het begin zeker acht keer
per dag voeding nodig. Je borsten

1
[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

In deze drukke tijd is het best lastig
om tijd voor jezelf te vinden. Laat
staan om tijd voor sporten in te
passen. Wordt er nu eigenlijk al
fysieke activiteit van je verwacht?
Wees gerust: je hoeft niet direct na je
bevalling een compleet workout-programma af te werken. Probeer juist
de eerste week nog niet teveel actie
te ondernemen en blijf zoveel moge-

Stel je actieplan op
Wat zijn voor jou de twee belangrijkste redenen voor een actief herstel?
Oftewel: wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om te bewegen en
gezond te eten? Dit zijn jouw persoonlijke doelstellingen. Bijvoorbeeld:
‘Ik wil mijn conditie weer op peil
krijgen.’ Of: ‘Ik wil m’n oude figuur
weer terug.’
Schrijf voor elke fase steeds opnieuw
je doelstellingen op in het actieplan.
Dan weet je waar je het voor doet!
Start met het stellen van kleine doelen en verwen jezelf als het gelukt is.

Maak gebruik van de uitscheurbare
actieplannen en stel jouw eigen
actiepunten op in de verschillende
fases van je herstel. Je past je
actieplan dus steeds aan aan hoe je
je voelt, en gaat steeds optimaal op
zoek naar een energieke balans. Zo
kom je de tijd van het directe herstel
na de bevalling, via je verloftijd tot je
terugkeer op het werk, zo energiek
mogelijk door. En houd je je sportroutine ook op langere termijn vast. Start
met het invullen van het actieplan
voor de eerste fase van je herstel op
pagina 35.
Ideale sporten
voor een actief herstel
De combinatie van cardio-training
met stretchen en spierversterkende
oefeningen is ideaal om je lichaam na
de bevalling aan te sterken en je conditie weer op peil te brengen. Ik leg je
graag uit wat dit je kan opleveren en
hoe je dit op verantwoorde wijze kunt
opbouwen.
Cardio-training
Wandelen, fietsen en hardlopen zijn
zogenaamde cardio-activiteiten. Je
traint er je uithoudingsvermogen
mee en maakt de conditie van je hart
en longen beter. Cardio-activiteiten
zorgen ervoor dat je je steeds fitter
gaat voelen. Ze verhogen de maximale hoeveelheid energie die je kunt

opwekken en de hoeveelheid zuurstof
die je kunt opnemen per minuut
(Clapp, 2002). Verder bevordert het
de bloedcirculatie en dat is heel gunstig voor je herstel. Als het je lukt om
met de wandel- en loopschema’s in
de verschillende fases van je herstel
de cardio-training op te bouwen, ga
je vol energie en uithoudingsvermogen het moederschap tegemoet.
Wat cardio-training je oplevert:
• Een fit lijf en meer energie
• Goede conditie van hart en longen
• Uithoudingsvermogen
• Gezonde buitenlucht
• Een ontspannen en vrolijk gevoel
Zwemmen en fietsen
Als je een zwemmer bent en graag
zo snel mogelijk weer je baantjes wilt
gaan trekken, dan kun je de eerste
duik nemen op het moment dat het
bloeden helemaal gestopt is. Je kunt
weer de fiets nemen op het moment
dat het goed voelt.

Wandelen
Wandelen is een goede manier om
het sporten weer rustig op te bouwen. Hiermee kun je ook al snel na de
bevalling starten. Ik raad je aan om
een week na de bevalling je eerste
wandeling te maken. Om je loopschema uit te bouwen kun je gebruik
maken van de wandelschema’s die
ik heb opgesteld voor de verschillende fases van je herstel. Het eerste
schema vind je op pagina 39.
Hardlopen
Wanneer je na de bevalling (weer)
wilt gaan hardlopen, is het heel
belangrijk dat je de eerste weken
goed rust neemt en je lichaam
de kans geeft om al zoveel
mogelijk te herstellen. Het is
namelijk heel belangrijk dat je
bekkenbodemspieren goed zijn
hersteld voordat je gaat hardlopen.
Geef daarom je lichaam de eerste
zes weken de tijd om inwendig te
herstellen. Na de achtste week kun
je het hardlopen weer heel rustig
opbouwen. Maak gebruik van
de adviezen in de verschillende
fases van je herstel om je schema
verantwoord op te bouwen.

lijk in en rondom je bed. Door de
eerste weken genoeg rust te nemen
zorg je voor een goed herstel van de
baarmoeder, je bekkenbodemspieren
en eventuele beschadigingen.
Zeker wanneer je bevalling soepel
verlopen is en je je alweer helemaal
fit voelt, wil je waarschijnlijk al te snel
te veel ondernemen. Geef je liever
nog even over aan alle hulp.
Vroeger werd er geadviseerd om het
de eerste zes weken na de bevalling heel rustig aan te doen, maar
tegenwoordig zijn de meeste experts
het er over eens dat je in de eerste
zes weken al rustig je sportactiviteit
kunt opbouwen.
Dit zal de bevlogen sporter als
muziek in de oren klinken, maar voor
de meeste vrouwen is dat waarschijnlijk best heel lastig. Uit eigen
ervaring weet ik dat het zeker in de
eerste weken niet meevalt weer in
actie te komen en dat het makkelijker
is om het sporten nog even uit te stellen. Maar het biedt zoveel voordelen
om al snel weer te gaan sporten! Je
herstelt voorspoediger, je krijgt je
spierkracht en flexibiliteit weer terug
en hebt sneller een sterk lichaam.

Het aanleggen kan met name in de
eerste week nog pijnlijk zijn, maar dit
zal in de meeste gevallen minder worden. Wanneer je na twee weken nog
veel pijn ervaart bij het aanleggen,
raad ik je aan om zo snel mogelijk
een lactatiekundige langs te laten
komen, die je de fijne kneepjes van
het borstvoedingsvak kan bijbrengen.
Er zijn een aantal dingen die je kunt
doen om de pijn in de eerste week
bij het aanleggen en de stuwing van
borsten te verlichten:

[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

• Masseer je borsten onder de
douche wanneer je stuwing voelt
opkomen. Zo voorkom je teveel
spanning op de borsten.
• Als je baby nog even geen zin heeft
om te drinken en je borsten staan
volledig op spanning, kolf dan het
minimale af zodat de spanning
afneemt.
• Heb je veel last van stuwingen,
gebruik dan koude kompressen of
koolbladeren uit de vriezer voor de
nodige verkoeling.

• Laat je adviseren door een
lactatiedeskundige.
• Smeer nadat je borstvoeding hebt
gegeven je tepels in met je eigen
melk. Dit blijkt nog steeds de beste
manier om tepelproblemen te
voorkomen.
• Laat je tepels aan de lucht drogen
na iedere borstvoeding.
• Gebruik onder de douche geen
zeep voor je borsten, om uitdroging
te voorkomen.

Bewegen gaat een stuk makkelijk
als je het gewicht van een
baby in je buik niet meer met je
meedraagt. En als je tot het einde
van je zwangerschap actief was,
zul je merken dat je conditie nog
niet eens zover is weggezakt. Al
moet je niet verwachten dat je
na een paar weken alweer tien
kilometer kunt gaan hardlopen.
Natuurlijk zijn er vrouwen die
zoiets voor elkaar krijgen, maar
gemiddeld genomen is dit niet heel
realistisch en moet je dit ook niet
willen, om blessures en klachten
te voorkomen. Bouw het sporten
daarom weer rústig op; hierdoor
zal je conditie vanzelf weer op
peil komen.

Je kunt de eerste weken na je
bevalling al heel goed aan je
herstel en energiepeil werken,
zónder dat je echt in actie komt.
Wat je kunt doen:
Drink voldoende water
Wanneer je lichaam te weinig water
binnenkrijgt, merk je dat direct aan
je energiepeil. Je voelt je sloom en
futloos en bent fysieke moe. Drink
dus – zeker als je borstvoeding geeft
– voldoende water, het liefst ieder uur
een glas.

Bij het geven van borstvoeding
verliest je lichaam veel vocht, dus het
is van groot belang dat je voldoende
blijft drinken. Drink in deze eerste
fase van je herstel zoveel mogelijk
water; tijdens iedere borstvoeding
een glas. Het belangrijkste voor een
vrouw tijdens de borstvoedingsperiode is extra drinken, zeker 1,5 liter
bovenop de aanbevolen 1,5 liter
vocht per dag! Maak daarnaast
gebruik van de voedingstips en
recepten in het hoofdstuk Voeding.

Powernap
Een kort slaapje zorgt voor meer
energie, een verbeterde mentale
prestatie en meer rust in je hoofd.
Dit kan dus zeker de eerste weken
na de bevalling wonderen doen. Ga
lekker liggen als je kleine wonder ook
slaapt of probeer een powernap in te
plannen als je hulp in huis hebt.

Wandelprogramma

1
[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

De eerste weken na de bevalling
zullen omvliegen. Je bent de hele dag
druk en weet soms niet waar de tijd is
gebleven. Daarnaast zul je de eerste
periode moeten herstellen van alle
pijntjes, en kun je door de gebroken
nachten extra vermoeid zijn. Hoe
pak je in deze situatie het sporten
weer op? Blijf vooral heel flexibel en
wees niet te streng voor jezelf. Elke
activiteit is beter dan niets.

De aanwezigheid van je baby
maakt het oppakken van je
sportroutine tot een extra
uitdaging. Alles staat in het teken
van voeden – ook ’s nachts –
verzorgen en knuffelen.
Daarnaast ben je ook druk met
je eigen herstel. Hier kun je
zeker wel wat extra energie bij
gebruiken.

[ Fase 1 ]
de eerste 6 weken

Tips voor de kraamtijd:
• Laat de kraamhulp iedere ochtend
een verse vruchtenshake voor je
maken of een bakje met vers fruit.
Zo begin je je dag goed.
• Plan iedere ochtend in het kraambed tien minuten in (bijvoorbeeld
voordat je gaat douchen, of na de
borstvoeding), voor de oefeningen
van Fase 1.
• Stretch je zelf lekker wanneer je ’s
morgens uit bed komt.
• Eis niet direct alles van jezelf en
bouw de activiteiten rustig op. Het
is belangrijk dat je je lichaam tijd
gunt om te herstellen.
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Zeker voor de hardloper zal het een
kunst zijn om de cardio weer rustig
op te bouwen. Mijn ervaring is dat
vrouwen die na de bevalling graag
weer zo snel mogelijk op hun oude
niveau lopen, beter niet te vroeg van
start kunnen gaan. Wanneer je te snel
na de bevalling begint met hardlopen,
loop je kans op een verzakking van
de baarmoeder. Het is dus van groot
belang dat je de eerste zes weken
nog niet gaat hardlopen, maar vooral
met de oefeningen en het wandelprogramma actief bent. Na de achtste
week kun je weer heel rustig je
hardloopschema gaan opbouwen.

Ik raad je aan om een week na de
bevalling je eerste wandeling in
te plannen. Het lijkt misschien ver
weg, maar die eerste week vliegt
om. Wanneer je een keizersnede
hebt gehad, overleg dan met je
dokter wanneer je mag starten
met een wandeling. In de meeste
gevallen zal dit ook ongeveer
een week na de bevalling zijn.
Maak eerst een wandeling van
tien minuten. Als dit goed voelt,
verleng je de volgende wandeling
naar vijftien minuten.

Wandeltips
Een goede loophouding is natuurlijk
altijd belangrijk, maar na de bevalling
kan een goede loophouding klachten
voorkomen en ervoor zorgen dat
al tijdens het lopen al je spieren
aansterken.
Lees de tips voor een goede loophouding en hoe je van je wandeling
een workout maakt nog eens door.
Zie pagina 18.
Na de tweede week kun je je wandelingen steeds langer maken. Zolang
je geen klachten ervaart en geen druk
voelt van onder kun je je wandeling
uitbreiden naar 30 minuten.

• Start in de eerste twee weken heel
rustig met het opbouwen van je
activiteiten. Span je buikspieren
aan door je navel in te trekken,
en ga ook rustig van start met de
oefeningen voor het trainen van
je bekkenbodemspieren (zie op
pagina 73). Deze oefeningen laten
je spieren weer aansterken en ze
zorgen ook voor extra bloedtoevoer
naar het wondgebied, waardoor je
sneller herstelt.

Kom in beweging
Weer in beweging komen zorgt er
niet alleen voor dat je gewicht verliest
en weer sterker wordt, het zal ook je
herstel versnellen. Het zou heel mooi
zijn wanneer het je lukt om direct in
het kraambed van start te gaan met
het aanspannen en aansterken van je
bekkenbodemspieren en buikspieren.
Dit zorgt voor extra bloedtoevoer en
stimuleert het herstel bij eventuele
hechtingen, of bij een keizersnede
het wondgebied. Door de buikspieren
weer aan te sterken zorg je voor een
goede ondersteuning van je rug.
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4 tot 6 weken na de bevalling
Als het bloeden is gestopt, kun
je je wandeling intensiever gaan
maken. Om je conditie versneld
op te bouwen, raad ik je aan om
een rustige pas af te wisselen met
een snelle pas. Start de eerste 5
minuten in een ontspannen tempo,
om je spieren op te warmen. Ga
daarna 2 minuten sneller wandelen
met een actieve armzwaai, wandel
daarna weer 5 minuten in een rustig
tempo. Wissel af met 2 minuten
versnellen totdat je 30 minuten aan
het lopen bent. Als het goed voelt,
kun je de tijd dat je sneller wandelt
verlengen.

Zeker de eerste dagen na je
bevalling kun je het gevoel hebben
dat je geen spierkracht meer hebt.
Maar wees gerust: je spieren
zullen niet veel van hun sterkte
hebben verloren. Zo zijn je benen
juist in topconditie door het extra
gewicht dat ze de laatste maanden
hebben moeten dragen, zeker
wanneer je ook nog gesport hebt
tijdens je bevalling. Ook zullen dan
je armen sterk zijn, en dat kun je
nu goed gebruiken voor het tillen
van je baby.
De buikspieren en bekkenbodemspieren hebben tijdens de zwangerschap en de bevalling het meest te
verduren gehad. Deze spieren zullen
niet direct uit zichzelf herstellen,
maar vergen zeker enige inspanning
van jouw kant. Het positieve is dat je
hier al snel na de bevalling mee kunt
beginnen. Maak gebruik van de oefeningen voor het herstel van je spieren
in de eerste fase na de bevalling.

Je buikspieren en bekkenbodemspieren
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Wandelen & oefeningen
Hoe sneller je na de eerste twee
weken rust weer voorzichtig in
beweging komt, hoe beter. Ik geef je
graag advies over hoe je je conditie
met wandelen weer kunt opbouwen
en hoe je met spierversterkende
oefeningen en stretchoefeningen je
lichaam weer sterk en soepel maakt.
Jouw actieplan
Verderop in dit hoofdstuk vind je
alle oefeningen waarmee je in Fase
1 kunt beginnen. Je integreert ze in
je eerste actieplan. Deze eerste zes
weken na de bevalling vliegen voorbij
door alle drukte, dus zoek houvast bij
jouw actieplan, dan voel je je zo snel
mogelijk weer topfit! Op de volgende
pagina lees je er meer over.
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Sterker worden – bekkenbodem & buikspieren
De eerste vier weken
Loop de eerste 5 minuten in een
rustig tempo om je spieren op te
warmen. Maak elke nieuwe wandeling 5 minuten langer, totdat je in
totaal 30 minuten wandelt. Probeer
er naartoe te werken dat je 4 weken
na de bevalling minimaal 3 keer in
de week, maar het liefst dagelijks,
een wandeling maakt.

je eerste wandeling in

38

iedereen om je heen

• Wanneer je pijnstillers krijgt
voorgeschreven, adviseert de
gynaecoloog dat je deze beter
met regelmaat kunt innemen en
niet alleen wanneer je pijn ervaart.
Op deze wijze zorg je voor een
continue pijnstilling. Wanneer je
minder pijn ervaart, draagt dit ook
bij aan je herstel.

Zoek houvast bij je actieplan,
dan voel je je zo snel mogelijk weer topfit

Plan een week na de bevalling
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Tips om je directe herstel zo soepel
mogelijk te laten verlopen:
• Neem alle hulp die je krijgt aangeboden met beide handen aan.
Zeker de eerste twee weken moet
je zoveel mogelijk je rust nemen,
dus laat iedereen je helpen en
probeer je alleen te concentreren
op jezelf en de baby!
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Van goed doorademen krijg je energie en
kun je beter met stress omgaan

30

Wanneer je een
keizersnede hebt gehad
Herstellen van een normale bevalling
is al een pittige onderneming, dus je
kunt je voorstellen dat het herstellen
van een keizersnede nog meer energie kost. Je hebt een grote buikoperatie gehad, dus je moet jezelf extra
tijd geven om hiervan bij te komen.
Niet alleen in het ziekenhuis, maar
ook wanneer je thuis komt. Laat je
optimaal verwennen door iedereen
om je heen! In het ziekenhuis heb
je nog alle hulp om je heen om je te
verwennen en van het nodige advies
te voorzien. Geef je eraan over en
neem zoveel mogelijk rust in de
eerste weken na de bevalling.

Je sportroutine stretchen & aansterken

1
Haal dieper adem
Het opnemen van zuurstof gaat
gelukkig vanzelf, dus daar denk je
niet bij na. Maar zeker nu je lichaam
druk bezig is met herstellen, kan
een goede diepe ademhaling je
helpen om je vitaler te voelen. Met
een goede, diepe ademhaling zorg
je namelijk niet alleen voor een
vitaliteitsboost, maar maak je ook je
bloed, weefsel en organen schoon.
Zo blijf je gezonder, krijg je meer
energie en kun je beter met stress
omgaan. Dus het is zeker de moeite
waard om bij jezelf na te gaan hoe
je ademhaalt. Zeker als je druk bent,
ben je sneller geneigd om vanuit je
borstkas kort adem te halen.

Borstvoeding geven is de eerste twee
weken even flink doorbijten

Laat je optimaal
verwennen door

24

herstellen zich niet vanzelf
36

147
148
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De eerste dagen na je bevalling
zijn behoorlijk hectisch.
Waarschijnlijk staan de eerste
bezoekers al snel op de stoep
om jullie nieuwe aanwinst te
bewonderen en ook de kraamzorg
zal in aantocht zijn om je de eerste
dagen te verzorgen en adviseren.
En natuurlijk gaat nu alle aandacht
uit naar het nieuwe wonder dat in
je armen ligt.

Blijf de eerste week na de
bevalling in en rondom je bed

23

elke activiteit is beter dan niets

35

Gebruikte boeken &
inspirerende websites
Colofon

16

na de bevalling

Wees niet te streng voor jezelf,

34

De eerste stap naar het opbouwen
van een sportroutine heb je al
genomen door het lezen van dit boek.
De komende maanden motiveer ik
je graag om actief te werken aan je
herstel. Maak gebruik van de adviezen, tips, oefeningen en schema’s
om je activiteiten verantwoord op te
bouwen en je over 9 maanden weer
helemaal topfit te voelen.

Tips voor meer energie

29

de eerste 6 weken

Ook nu je moeder bent, wil je
natuurlijk het liefst in topconditie
zijn en al je activiteiten weer
oppakken. Zeker als je over een
tijdje weer aan het werk moet,
kun je alle extra energie goed
gebruiken. Maar hoe vind je de
discipline om daadwerkelijk twee
keer per week te gaan sporten?
Zeker in de beginperiode, wanneer
je nog midden in de slapeloze
nachten zit en je lichaam nog druk
bezig is om te herstellen, sta je
misschien niet direct te springen
om weer in actie te komen. Het
sporten weer oppakken als je
een baby hebt, is zeker niet de
makkelijkste klus.

Gebruik de tips en oefeningen en over
9 maanden voel je je weer topfit

Fase 1

De bevalling heb je achter de rug – nu op naar je
herstel. Zeker bij de eerste bevalling kun je de dagen
na de bevalling het idee hebben dat je helemaal in de
kreukels ligt. Terwijl je lichaam hard zijn best doet
om weer te herstellen, zijn er nog een behoorlijk
aantal factoren die je kunnen ‘tegenwerken’: weinig
tot geen slaap, bloedverlies, vollopende borsten…
en daar komt dan nog het verzorgen en voeden van
je baby bij! Hierdoor blijft er nog maar weinig tijd
over voor jezelf. Toch is het in de eerste weken na
de bevalling heel belangrijk dat je naast de baby ook
jezelf goed verzorgt en verwent. Hoe beter je voor
jezelf zorgt, hoe sneller het herstel zal zijn en hoe
meer je kunt genieten van je baby.

Cardio-training

scheur

[ Sporten ]
na de bevalling

de eerste 6 weken

Neem sportkleding die is gemaakt
van synthetische vezel
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Voorbeelden van een actieplan:
• Ik start iedere morgen met vijf
verschillende oefeningen.
• Na iedere (borst)voeding
ga ik aan de slag met de
bekkenbodemspieroefeningen.
• Na de eerste week maak ik iedere
dag een wandeling.
• Ik zorg ervoor dat ik iedere dag
minimaal zes keer eet en ik sla
geen maaltijd over.
Scheur de actieplan-pagina uit en
hang ’m op of leg het op je nachtkastje! Je eigen actieplan geeft je een
extra houvast om ook echt aan de
slag te gaan.

Gewicht
Na de bevalling ben je de eerste vijf à
zes kilo al kwijtgeraakt. Helaas zal je
buik niet binnen een week helemaal
verdwenen zijn, maar daar zijn gelukkig wel een aantal redenen voor: zo
is je baarmoeder tot ongeveer zes
weken na de bevalling nog groter
dan normaal. Daarnaast blijf je na je
bevalling nog extra veel vocht in je
lichaam vasthouden. Ongeveer twee
weken na de bevalling is je vochtbalans weer helemaal hersteld. Draag
de eerste weken na de bevalling
lekker comfortabele kleding.

[ Voeding ]
Voorspoedig herstel
125
Meer energie door power foods 125
Voeding waar je vrolijk van wordt 128
Voedingstips - Top 12
130
Borstvoeding & wat jij eet
132
Ontbijt
135
Soep
137
Pasta
139
Vis
141
Salade
143
Sap
145

9

De basisrichtlijnen voor sporten na
je zwangerschap op een rij:
• Luister goed naar je herstellende
lichaam
• Houd rekening met een langere
hersteltijd na een zware bevalling
of keizersnede
• Drink genoeg water voor, tijdens
en na het sporten
• Neem voor en na het sporten een
gezonde snack
• Put jezelf niet helemaal uit tijdens
het sporten

21

Een actieplan maken voor Fase 1

de eerste 6 weken

Als je een goede sportschoen hebt
gevonden, zorg dan ook voor goede
sportsokken. In tegenstelling tot
katoenen sokken absorberen sportsokken het vocht niet, maar laten ze
het door, zodat het kan verdampen.
Zo houd je droge voeten.

Sportschoenen & -sokken
Goede sportschoenen zijn heel
belangrijk. Ze zorgen voor goede
ondersteuning en de ingebouwde
schokdemper zorgt ervoor dat
een deel van de schokken tijdens

20

Bekkenbodem(spieren)
Tijdens je zwangerschap en je bevalling hebben je bekkenbodemspieren
een hoop te verduren gekregen. In
de eerste weken na je bevalling is
het belangrijk dat deze spieren weer
herstellen en aangesterkt worden. Dit
geeft een hoop voordelen, zeker voor
degene die het sporten weer snel op
wil pakken na de bevalling. Zie meer
uitgebreide informatie over je bekkenbodem en het trainen van deze
spieren na de bevalling op pagina 41
en 44.

27

Op de pagina hiernaast vul je je
doelstellingen in en maak je een
eigen actieplan op voor een actief
herstel in Fase 1 – de eerste zes
weken na je bevalling. Hierin geef
je aan wanneer en hoe vaak je met
de oefeningen aan de slag gaat.
Neem ook de tips en recepten uit
het hoofdstuk Voeding hierin mee
en zorg voor een gezonde start na
de bevalling.

Je sportkleding moet vooral lekker
en comfortabel zitten, zodat het je
bewegen niet hindert. Let ook op
naden of andere obstakels die voor
irriterende wrijving kunnen zorgen.
Bij koud weer is het aan te raden om
meerdere lagen dunne sportkleding
over elkaar heen te dragen. Neem
bijvoorbeeld als onderste laag een
thermo-shirt, zodat je droog blijft.
Trek daaroverheen een sportshirt met
lange mouwen aan om de warmte
vast te houden, en als derde laag
een winddicht jasje dat kou en wind
tegenhoudt. Deze kun je eventueel
uitdoen als je het te warm krijgt
en na de training kun je hem weer
aantrekken. Draag als het koud is ook
een thermo-broek onder je trainingsbroek. Draag daarnaast dunne
handschoenen en een muts. Met
deze outfit kun je ook de hele winter
in de gezonde buitenlucht blijven
doortrainen.

het sporten worden opgevangen.
Hierdoor worden je gewrichten
minder belast, waardoor je blessures kunt voorkomen. Bij diverse
hardloopwinkels kun je testen welke
sportschoenen voor jou het meest
geschikt zijn.

Lichamelijk herstel & veranderingen
Buik- en rugspieren
Zeker de eerste dagen na de bevalling zul je merken dat je buikspieren
weer flink moeten herstellen. Je
merkt dat ze nog aan de slappe
kant zijn bij iedere activiteit waarbij je je buikspieren nodig hebt.
Doordat de buikspieren hun werk
nog niet goed kunnen doen, zullen
je rugspieren extra werk moeten
verrichten. Daardoor kunnen er
rugklachten ontstaan.

[ Fase 4 ]
6 tot 9 maanden
na de bevalling
103
Lichamelijk herstel &
veranderingen
104
Tips voor meer energie
106
Een actieplan maken voor Fase 4 108
Actieplan - uitscheurpagina
109
Cardio-training startende sporter 111
Cardio-training geoefende sporter 113
Sterke spieren - buik
114
Sterke spieren - onderlichaam
116
Sterke spieren - bovenlichaam
118
Kirsten, Mariëlle & Barbara over
hun back in shape-periode
121

Actief zijn na de bevalling
Wat heb je nodig
Nu je er helemaal klaar voor bent
wil ik je graag nog wat advies geven
over goede sportkleding. Met goede
sportkleding sport je namelijk veel
lekkerder! Sportkleding ziet er niet
alleen leuk uit, maar het heeft ook
echt een functie. Goede sportkleding
beschermt je tegen de kou: zowel
voor als na de inspanning voorkom je
hiermee afkoeling. En het beschermt
je tegen de warmte, want het zorgt
tijdens de inspanning voor afkoeling.

Ook vergroot het je spiermassa,
waardoor je meer energie verbrandt –
ook als je niet actief bent. Met sterke
spieren ervaar je meer balans en
stabiliteit. Sowieso geeft een sterk
lichaam je meer zelfvertrouwen en
voel je je fit en energiek.
Daarnaast verbetert de conditie van
je lichaam. Met name in de eerste
weken na de bevalling is het belangrijk je rug-, buik- en bekkenspieren
te trainen. Een sterke ‘kern’ helpt je
om een goede, rechte houding aan
te nemen waardoor je lichamelijke
klachten voorkomt. Je lichaam zal
weer in topvorm komen!

Wat stretchen je oplevert:
• Een rustig herstel en soepele
spieren
• Een sterk en energiek lichaam
• Ontspanning
• Een energiek gevoel
• Voorkomen van blessures

[ Fase 3 ]
3 tot 6 maanden
na de bevalling
83
Lichamelijk herstel &
veranderingen
84
Tips voor meer energie
86
Een actieplan maken voor Fase 3 88
Actieplan - uitscheurpagina
89
Cardio-training startende sporter 91
Cardio-training geoefende sporter 92
Sterke spieren - bekenbodem
93
Sterke spieren - buik
94
Sterke spieren - onderlichaam
96
Sterke spieren - bovenlichaam
98
Barbara over Mom in Balance
101
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Put jezelf zeker de eerste 3 maanden
na de bevalling niet helemaal uit
tijdens het sporten. Op sommige
dagen als je al heel actief bent
geweest, heb je misschien geen
energie om te gaan sporten. Doe dan
geen flinke workout, maar probeer
een rustige wandeling te maken van
20 minuten, of ga lekker fietsen.
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[ Fase 2 ]
Week 6 tot 3 maanden
na de bevalling
57
Lichamelijk herstel &
veranderingen
58
Buikspieren & diastasis
60
Borstvoeding & sport
62
Tips voor meer energie
64
Je sportroutine - rustig opbouwen 65
Een actieplan maken voor Fase 2 66
Actieplan - uitscheurpagina
67
Cardio-training
69
Start! - beginnende sporter
71
Start! - geoefende sporter
72
Sterker worden - bekkenbodem 73
Sterker worden - buik
74
Sterker worden - buik & rug
76
Sterker worden - billen & benen 77
Sterker worden - bovenlichaam
78
Mariëlle over Mom in balance
81

Fit & energiek moederschap

De juiste sportuitrusting
Check je loophouding
Een goede loophouding is natuurlijk
altijd belangrijk, maar na je bevalling
kan het veel klachten voorkomen.
Daarnaast zorgt een goede houding
ervoor dat tijdens het lopen al je
spieren aansterken.

5
7
9

11
12
15
16
20

[ Fase 1 ]
De eerste zes weken
na de bevalling
23
Actief zijn na de bevalling
24
Lichamelijk herstel &
veranderingen
26
Tips voor meer energie
31
Je sportroutine - stretchen &
aansterken
33
Een actieplan maken voor Fase 1 34
Actieplan - uitscheurpagina
35
Cardio-training
37
Wandelprogramma
39
Sterker worden - bekkenbodem
& buikspieren
40
Buik & bekken(bodem) trainen
44
Soepele spieren & stretchen
46
Bovenlichaam trainen
52
Kirsten over Mom in Balance
55

Wil je meer weten over
Mom in Balance?
Kijk dan op
www.mominbalance.nl

Ik wens je heel veel plezier met het
lezen van dit boek en hoop dat ik
je kan motiveren om zowel fysiek
als mentaal weer Back in Shape
te komen en te genieten van het
moederschap!

6

Voordelen van een actief herstel

richtlijnen & voordelen

Gefeliciteerd, je bent bevallen! Je
hebt net een fantastische prestatie
neergezet! Hopelijk ben je de
bevalling goed doorgekomen.
De baby die al maanden in je
buik aan het groeien was en zich
tot een heel mensje vormde,
kun je nu eindelijk in levenden
lijve aanschouwen, knuffelen
en verzorgen. Geweldig om te
zien wat je al die tijd bij je hebt
gedragen! Naast het genieten van
je nieuwe aanwinst zul je de eerste
weken na de bevalling alle zeilen
bij moeten zetten voor het eerste
herstel, het opstarten van de
borstvoeding en het wennen aan
het ritme met baby.

Bekkenbodem
Het bekken wordt aan de onderkant
ondersteund door een spiergroep:
de bekkenbodem. Deze bekkenbodem hangt als een soort koffiefilter
in dit benige bekken en heeft zijn
aanhechtingen aan beide heiligbeengewrichten (deze zitten links en
rechts van je bilnaad, waar vaak twee
kuiltjes zichtbaar zijn), het staartbeen, schaambeen, liezen en de
zitbeenknobbels. In de bekkenbodem
zitten drie uitgangen: de plasbuis, de
vagina en de anus.
De bekkenbodem is vergelijkbaar met
een trampoline; er is altijd een lichte
basisspanning aanwezig. Bij een
buikdrukverhogend moment (bijvoorbeeld bij hoesten of springen), zal de
bekkenbodem even aanspannen en
weer ontspannen. Dit proces gaat
vanzelf, dat noemen we een reflex.
De bekkenbodem heeft vier belangrijke functies: openen, sluiten,
ondersteunen van de organen en
een seksuele functie. Als er in een
van deze processen wat mis gaat,
kunnen er klachten ontstaan van
bijvoorbeeld incontinentie voor urine
of ontlasting, een verzakking, windjes
niet meer tegen kunnen houden of
pijn bij vrijen.

Na de bevalling
Uit onderzoek is gebleken dat een
derde van de vrouwen na een natuurlijke bevalling zonder complicaties al
schade heeft aan de bekkenbodem.
Bij eventuele complicaties tijdens de
bevalling is de schade vaak groter.
Meer kans op schade aan de bekkenbodem is er wanneer er sprake
was van een:
• Knip of scheur (subtotaal of totaal)
• Vacuümpomp- of tangverlossing
• Uitdrijving langer dan 90 minuten
• Kindje zwaarder dan 8 pond
Belangrijk is dat je deze beschadigde, uitgerekte spieren na de bevalling weer gaat oefenen en trainen.
Vergelijk het met een blessure aan
je bovenbeen. Wil je hier uiteindelijk
weer mee hardlopen, dan zal de spier
eerst moeten herstellen. Vervolgens
ga je specifiek trainen zodat de spier
de belasting weer aan kan.
Voor het herstel vlak na de bevalling
is het belangrijk dat er minimale druk
op het beschadigde weefsel komt.
Bij meer druk treden weer nieuwe
beschadigingen op en moet de
wondgenezing weer van voor af aan
beginnen. Meer druk kan ook een
groter litteken veroorzaken.

Let bij het naar het toilet gaan en
bij dagelijkse activiteiten aan het
volgende:
• Pers zowel met plassen als ontlasten niet mee. De blaas en darmen
zijn spieren die door s
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Kernwaarden

Missie

Gul in delen

Je deelt ongedwongen
kennis en kunde met je
mede Vak V-leden en Vak
V-opdrachtgevers, om er
samen beter van te worden.

vakv.nl

Kritisch naar jezelf
Empathisch in relatie

Je hebt oog voor de behoefte
van de ander en laat dat
merken in warm en persoonlijk
contact.

Je groeit doordat je zelfreflectief
bent op je eigen handelen
en aanspreekbaar bent op je
gedrag.

100%
75%

Wij zijn een uniek samenwerkingsverband van zelfstandige
professionals, actief in de wereld van de veiligheid. Wij
maken gebruik van elkaars kennis & kunde en hebben
één ding gezamenlijk: de liefde voor het werk in veiligheid.
Vanuit onze overtuiging dat relatie, respect en reflectie
belangrijk zijn, leveren wij onze opdrachtgevers de beste
ondersteuning voor hun veiligheidsprobleem.

VAK V

Onderscheidend vermogen in de markt

GREEN

Wij werken met respect voor de vraag van de klant en vanuit
herkenning van de problematiek. Wij denken met de opdrachtgever
mee en leveren een oplossing die past bij de situatie. Wij zijn integer
in ons adviseren en duidelijk in ons advies.

YELLOW

Vertrouwen in relatie

Je investeert vanuit de overtuiging
dat een goede relatie met je collega
en de opdrachtgever op korte of
lange termijn lonend zal blijken.

50%

25%
Respectvol in de omgang

Je toont respect door open en
oprecht te communiceren en je
afspraken na te komen.
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Diensten

kennisoverdracht
onderzoek en analyse

de zzp-er continuïteit kan bieden),
- én dienstverlening vanuit de BV als rechtsvorm (met daardoor
risicoreductie voor de opdrachtgever).
focus op relatie, respect en reflectie;
uitgebreid samengesteld netwerk, dat elk moment ingeschakeld
kan worden;
ondersteuning van de opdrachtgever, zonder directe
rendementsverwachting;
maatwerk, geen standaard oplossingen;
ondersteuning door experts in hun eigen vakgebied, die zich thuis
voelen tussen veiligheidsprofessionals en hun taal verstaan;
breed spectrum aan expertise.

2006

2007

veiligheidsbeleid
organisatieontwikkeling
leiderschapsontwikkeling
human resources management

c o m municatie

financiën

ict/informatiemanagement

2009

2010

2011

VAK V

Gevoel voor veiligheid

De netwerkorganisatie die de krachten
van zzp-ers in het veiligheidsdomein
bundelt en in een open en respectvolle
relatie haar opdrachtgevers ondersteunt
en verder brengt.

training en coaching

op het gebied van

2008

Doelgroep
Doel
Zzp-ers een open en vertrouwde omgeving
bieden waarin zij hun kennis en kunde
kunnen delen, gezamenlijk de markt kunnen
verkennen en elkaar kunnen vinden in de
verwerving en uitvoering van opdrachten.
Daarmee draagt Vak V bij aan een gezond
bedrijfsresultaat voor haar leden.

Ambitie
Vak V wil binnen het veiligheidsdomein dé
organisatie worden die de krachten van haar
netwerk inzet ten behoeve van de opdrachtgever
en daarmee toont dat het samenbrengen van
gelijkgestemde mensen leidt tot een hoog
niveau van dienstverlening. Over vijf jaar staat
Vak V binnen de veiligheidswereld bekend als
dé netwerkorganisatie die zzp-ers toegevoegde
waarde geeft.

Zzp-ers die minimaal 3 jaar werkend
zijn als zelfstandige, aantoonbare werkc.q. opdrachtenervaring binnen het
veiligheidsdomein* en minimaal één referent
hebben binnen de Vak V netwerkorganisatie.
*Veiligheidsdomein = brandweer, politie, gemeente en ghor (en
ondersteunende organisaties) op de terreinen openbare orde,
preventie, handhaving en rampen- en crisisbeheersing.

vakv.nl

vakv.nl

Ieder lid van Vak V
ervaart dat hij samen
met anderen niet
alleen is. En komt
op die manier tot
groei in kennis, groei
in contacten en
zakelijke groei.

Vak V
vakv.nl
Merkessentie

interim management en –advies

vakv.nl

Visie

l Dienstverlening door zzp-ers (die net dat beetje harder lopen),
- -- maar dienstverlening vanuit een netwerkorganisatie (waardoor
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