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Hij schreef een eigen kookboek, opende een eigen kook-
winkel voor duurzame en biologische producten en schreef 
artikelen over eten en eetculturen voor magazines en kranten. 
Hij studeerde sociale geschiedenis en sociologie en was 
opleidingsmanager bij een mbo-instelling. Sinds oktober 2013 
is Lenno Munnikes (37) de nieuwe opleidingsmanager van 
Voeding en Diëtetiek.

Lenno ziet zijn functie als een mooie vervolgstap in zijn loop-
baan. “Een onderwijsniveau hoger daagt uit en van de HvA 
heb ik een zeer positief beeld.” Wat hem meteen opviel tijdens 
de eerste dagen in het Dr. Meurerhuis, was de energieke sfeer 
in gebouw. “En de informele sfeer”, vult hij aan. “Mensen 
hier zijn sociaal en collegiaal; belangrijke voorwaarden om de 
doelen van ons onderwijs te realiseren.”

Na de koksschool werkte Lenno een aantal jaren in de horeca en 
dook vervolgens weer de studieboeken in. “Sociale geschiedenis 
en sociologie. Ik deed bijvoorbeeld onderzoek naar eet-
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culturen en -patronen in Nederland en Zuid-China. Niet naar 
wat je eet, maar meer naar de sociale politieke achtergrond. 
Zo blijkt de keuze van een restaurant samen te hangen met 
de sociale status die mensen zichzelf toedichten.”

Sinds 2004 schrijft hij recepten en opiniestukken voor 
bijvoorbeeld Allerhande, Libelle, Delicious, het NRC en 
Het Parool. “En toen ‘biologisch’ en ‘duurzaam’ door het 
grote publiek werden ontdekt, schreef ik een kookboek; 
Boerenjongens heet dat.”

Lenno mag gerust een ondernemende duizendpoot genoemd 
worden. “Ik denk dat een ondernemende instelling ook voor 
studenten van belang is”, zegt hij. “Niet dat ze allemaal hun 
eigen bedrijf moeten beginnen, maar om een studie succesvol 
af te ronden en straks op te vallen in de beroepspraktijk is 
een gezonde dosis daadkracht, flexibiliteit en doorzettings-
vermogen absoluut een pre.”
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Zet de tv aan, sla een krant open of loop bij een boekwinkel 
naar binnen en het gaat over voeding. Populaire insteek is wat 
je wel en niet moet eten en waarom. “Ik snap dat wel”, zegt 
Leo. “In het ziekenhuis waar het vak van voedingskundige is 
ontstaan, kreeg men door dat voeding van grote invloed is 
op de gezondheid van de patiënt. Dat aangepaste voeding 
onderdeel moet zijn van de behandeling van bepaalde ziekte-
beelden, wist men al. Nieuw was het inzicht dat de juiste 
voeding ervoor kan zorgen dat een patiënt eerder en beter 
geneest. Naast curatieve zorg kwam er aandacht voor pre-
ventie. Koppel preventie aan de belofte dat je je gezonder 
voelt en beter presteert en je hebt een verklaring voor de 
huidige hype rondom voeding.”

Tennisser Novak Djokovic zegt zijn successen te danken aan 
een glutenvrij dieet. Moeten we dat met een korrel zout 
nemen? Leo (slaat zelf ook graag een balletje): “Ja en nee. 
Op het gebied van voeding geloven we veel, maar niets is 
écht aangetoond. Ik noem dat voor de grap wel eens de 
huis-tuin-en-keukenaannames die voortdurend door onder-
zoek bewezen moeten worden. Het ene onderzoek lokt het 
andere uit en onderzoeken spreken elkaar nogal eens tegen. 
Dat is inherent aan wetenschap, juist daardoor kan deze zich 
verder ontwikkelen”

Voeding en Diëtetiek profiteert van de aandacht voor voeding. 
Dit studiejaar startten maar liefst vierhonderd studenten met 
hun opleiding aan de HvA. Leo weet dat de opleiding ze 
veel te bieden heeft. Gevraagd naar ontwikkelingen die de 

HET BEWIJS OP TAFEL 

Ontspannen leunt Leo Steenwinkel achterover in de bureaustoel van zijn opvolger. Meer dan vijftien jaar 
werkte hij bij Voeding en Diëtetiek, waarvan acht als opleidingsmanager. Geen moment heeft hij zich 
verveeld en dat zal ook niet gebeuren nu hij met pensioen is. Het afgelopen halfjaar besteedde hij vooral 
aan overleg met de andere Voeding en Diëtetiekopleidingen in Nederland, het verstevigen van de relaties 
met het beroepsveld en de overdracht van zijn taken. Terugblikken met Leo Steenwinkel is een gesprek 
over huis-tuin-en-keukenaannames, Amsterdamse lef en een pak koriander. 

Leo Steenwinkel

“OP HET GEBIED VAN VOEDING 
GELOVEN WE VEEL, MAAR NIETS 
IS ÉCHT AANGETOOND.”

opleiding hebben gemaakt tot wat deze nu is, noemt hij er 
drie. “Het besluit om met de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding in één gebouw te gaan zitten, bleek een gouden 
greep. Voeding en bewegen gaan hand in hand en dat biedt 
studenten van beide opleidingen extra mogelijkheden in 
hun professionele ontwikkeling. Verder hebben wij als 
enige voedingsopleiding in Nederland de afstudeerrichting 
New Product Management. Collega-opleidingen zien deze 
wel eens als een typisch voorbeeld van Amsterdamse bluf 
– want ongebruikelijk in het van oudsher niet-commerciële 
beroepsveld – maar ik noem het liever Amsterdamse lef. Juist 
in dit vakgebied liggen veel interessante, creatieve kansen 
voor afgestudeerden.” Als laatste noemt Leo de junior-
collega’s in het docententeam. “Jonge professionals, vers uit 
de beroepspraktijk. Zij kijken met een open en kritische blik 
naar de opleiding, stellen vragen: ‘Waarom doen jullie het 
zo en niet zo?’ Ja, waarom doen we het eigenlijk zo? Als we 
daar geen goed antwoord op weten, is dat een signaal voor 
een mogelijke verbetering.” 

Het tempo waarin studenten zich ontwikkelen van leek naar 
voedingskundige, maakt Leo vaak vrolijk. “Laatst liep ik naar 
binnen bij een kookles voor eerstejaars. Wat me trof was 
het gemak waarmee ze al na een half jaar vaktaal spreken. 
Tegelijkertijd moeten en mogen ze natuurlijk nog veel leren. 
‘Meneer, ik zoek een pak koriander, weet u waar dat staat?’ 
vroeg een student. Waarop een klasgenoot reageerde: 
‘Joh, misschien is het wel een plantje.’ Dit soort dingen 
ga ik missen.” 
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De begeleider van de studenten in het Voedingslab is 
Amely Verreijen, docent sinds 2004. Vrolijke lach en 
gepassioneerd over het vak, maar misschien nog wel meer 
over haar onderzoeksteam. “We hebben een heel leuk team 
dat werkt aan een groot doorlopend onderzoek. Elk halfjaar 
stroomt een nieuwe groep van tien studenten in. Daar is een 
sollicitatieprocedure aan vooraf gegaan. Verantwoordelijk-
heidsgevoel, analytisch denkvermogen, eerlijkheid en een 
positieve instelling zijn kwaliteiten die we zoeken.”

Het team onderzoekt bij ouderen met overgewicht een ma-
nier om vetmassa weg te krijgen, zonder spiermassa 

te verliezen. “Het uiteindelijke doel is om de huidige richtlijn 
te specificeren voor ouderen met overgewicht”, legt Amely 
uit. “Die richtlijn is nu hetzelfde voor alle volwassenen.”

Elk halfjaar werken dertig ouderen met overgewicht mee. 
Zij krijgen een trainingsschema en eiwitshakes. Amely: “De 
ene helft van de groep krijgt een shake met eiwitten en de 
andere helft krijgt een placebo-shake, één zonder eiwitten 
dus. We meten of de shakes bijdragen aan het behoud van 
spiermassa. De deelnemers weten niet in welke groep ze 
zitten en de onderzoekers ook niet. Het onderzoek is dus 
volledig blind.”

ONDERZOEK IN HET VOEDINGSLAB 
LEVENSECHT LEREN IN DE BEROEPSPRAKTIJK

VOEDINGSLAB DAAGT UIT

Volgens Peter Weijs, lector bij Voeding en Diëtetiek, 
daagt het Voedingslab vooral uit. “Het is een mooi 
voorbeeld van onderzoek in een gecontroleerde 
situatie. De samenwerking tussen de studenten en een 
diëtistenpraktijk, fysiotherapiepraktijk of een fitness-
club maakt het uitdagender. Onderzoek, onderwijs en 
praktijk worden zo bij elkaar gevoegd. De studenten 
doorlopen in het Voedingslab niet alleen alle fasen 
van het onderzoek, maar functioneren ook als diëtist, 
voedingsadviseur en als coach van de cliënt.”

De koffie pruttelt, terwijl het tosti-ijzer gloeit. Suiker, plastic lepeltjes en bekertjes sieren de wat rommelige 
tafel. Daartegenover staat een kast met veertig ordners. Strak in het gelid, systematisch geordend en 
uiterst nauwkeurig bijgehouden. Welkom in het Voedingslab, waar elk halfjaar een groep van tien 
studenten praktijkonderzoek doet. In opdracht van het lectoraat Gewichtsmanagement en in samenwerking 
met zuivelbedrijf Danone.

Amely Verreijen:

“VOORAL EEN POSITIEVE INSTELLING”
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DE MEETAPPARATUUR

Bodpod: een futuristische ‘glazen stolp’ waarin een 
mens plaatsneemt. Het instrument meet de dicht-
heid van het lichaam en bepaalt heel nauwkeurig de 
vetmassa en de vetvrije massa van de persoon die in 
de stolp zit.

Dexa: röntgenapparaat dat meestal wordt gebruikt 
om botdichtheid te meten. Bij Voeding en Diëtetiek 
wordt het vooral ingezet om de lichaamssamenstelling 
te meten. 

Bio-impedantiemeters (Tanita, V-scan, 
Bio-impedantie spectrometer): meten met behulp 
van de weerstand aan een wisselstroom de hoeveel-
heid vet en vetvrije massa in het lichaam. 

Indirecte Caloriemeter: meet energieverbruik in 
rust en brengt zo de stofwisseling in kaart.

MUSCLE PRESERVATION STUDY

Met het onderzoek wil het lectoraat Gewichts-
management in samenwerking met Danone onder-
zoeken of hun eiwitshake bijdraagt aan het behoud 
van spiermassa bij ouderen die willen afvallen. Deze 
ouderen met overgewicht doorlopen een programma 
waarbij krachttraining wordt gecombineerd met een 
hypocalorisch dieet en een eiwitshake.

LICHAAMSSAMENSTELLING
De studenten van het onderzoeksteam begeleiden de deel-
nemers. Zij berekenen met meetapparatuur de lichaams-
samenstelling van de ouderen en observeren hen tijdens 
gesprekken. Alle gegevens worden verwerkt en weer ge-
controleerd door anderen. “Studenten doen het onderzoek, 
ik begeleid ze alleen”, zegt Amely. “Elke week hebben we 
overleg en ook Danone komt af en toe langs om verzamelde 
gegevens te controleren.”

Het onderzoeksteam wordt onderverdeeld in duo’s of trio’s. 
Elk subgroepje gaat aan de slag met een eigen onderzoeks-
vraag. Amely: “Daarvoor gebruiken ze data uit eerdere onder-
zoeken en data van de deelnemers die ze op dat moment 
zelf onderzoeken. Met een eigen onderzoeksvraag worden 
specifieke vragen over alle verzamelde data gestructureerd 
onderzocht, waardoor we nog meer leren voor de praktijk.” 

LABGRAP
Het duo Roukaya Eter en Qudsia Mirza heet in het lab ‘RQ’. 
Vanwege de beginletters van hun voornamen, maar vooral 
vanwege het feit dat RQ ook een onderzoeksterm is, namelijk 
het getal waaruit je kunt afleiden wat voor substraat – kool-
hydraten, vet of eiwit – iemand op een bepaald moment aan 
het verbranden is. De labgrap is typerend voor de sfeer in het 
onderzoeksteam. Roukaya en Qudsia pakken een kop koffie 
en vertellen met zichtbaar plezier over hun onderzoek. “Wij 
onderzoeken in alle data van 2006 tot nu toe wat het effect 
is van eiwitten op de bloeddruk. Maar we zijn niet alleen met 
cijfers bezig. Omdat we de mensen ook begeleiden tijdens 
het onderzoek, kunnen we de gesprekstechnieken die we 
in de les leren, toepassen in de praktijk. Dankzij een goede 
onderlinge samenwerking dragen we met z’n allen bij aan het 
onderzoeksresultaat. Dat alles maakt het zo leuk om in het 
Voedingslab te werken.”
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1 DIETETICS: 
PUZZELAARS EN PRATERS
Volgens docent Annemarie Zuur, die nauw betrokken was 
bij de hervorming van het curriculum, staat Dietetics het 
dichtst bij de oorsprong van de opleiding. “Wie kiest voor 
deze richting, wordt opgeleid tot diëtist die zowel intramuraal 
als extramuraal – binnen of buiten een instelling – aan het 
werk kan. Ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
zelfstandige praktijken worden waarschijnlijk de werkplek van 
afgestudeerden van deze richting.” 

Wie?
Studenten die graag meewerken aan de genezing van 
zieke mensen, kiezen voor Dietetics. Patiënten krijgen 
voedingsaanpassingen waarvoor de diëtist soms complexe 
berekeningen moet uitvoeren. “Een werkveld voor puzzelaars 
dus, maar ook voor praters”, zegt Annemarie en legt uit: 
“Een voedingsaanpassing realiseer je niet alleen door deze 
voor te schrijven. Een voedingsaanpassing brengt vaak ook 
een ingrijpende gedragsverandering met zich mee. Het is 
aan de diëtist om een patiënt zorgvuldig te begeleiden bij 
deze gedragsverandering.” Studenten Dietetics werken dan 
ook doelgericht aan de ontwikkeling van hun professionele 
gespreksvaardigheden. 

De drie van Dietetics
DIEETBEHANDELINGSVAKKEN
Kanker, maag-, darm- en leveraandoeningen en nierziektes 
zijn voorbeelden van ziekten waar voedingsaanpassingen deel 
uitmaken van de behandeling. Annemarie: “Studenten leren 
diëten samen te stellen en te adviseren over aangepaste con-

sistenties en drinkvoeding, sondevoeding en parenterale voe-
ding. Dit oefenen ze ook in de praktijk met bedside teaching 
en een mondeling assessment met een simulatiecliënt.” 

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN
Laten zien wat je doet en dat ook evidence based kunnen 
aantonen wordt steeds belangrijker in de beroepspraktijk van 
een diëtist. “De diëtist van vandaag kan klinisch redeneren, op 
basis van onderzoek systematisch en beargumenteerd kiezen 
voor een bepaalde behandelmethode”, vertelt Annemarie. In 
het onderwijsprogramma van studenten Dietetics heeft het 
vak onderzoeksvaardigheden dan ook veel gewicht. 

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
“Studenten zullen zich moeten profileren binnen het werk-
veld. Als ze zichzelf goed kunnen presenteren, vergroten ze 
hun eigen kans op de arbeidsmarkt”, aldus Annemarie. “De 
organisatie en financiering van de gezondheidszorg, multidis-
ciplinaire samenwerking en professionalisering zijn belangrijke 
thema’s die aan bod komen om studenten op de arbeids-
markt voor te bereiden.”

2 NEW PRODUCT MANAGEMENT: 
TRENDSETTERS EN CREATIEVELINGEN
Studenten die de Zomerbeurs ervaren als een hoogtepunt in 
hun propedeusejaar, kunnen hun ei – later in de opleiding – 
kwijt in de afstudeerrichting New Product Management. 
Voor de Zomerbeurs ontwikkelen eerstejaarsstudenten een 
gezonde en duurzame snack en maken een plan om deze 
snack in de markt te zetten. “En bij dat plan alleen blijft het 

vaak niet”, vertelt docent Piet Moonen. “Wat studenten 
tijdens het eerste studiejaar al voor elkaar krijgen: een inno-
vatief, duurzaam en gezond product in een verleidelijke 
verpakking, met passende merknaam, een professionele flyer 
en soms zelfs een goede website: geweldig!”

Wie?
Studenten New Product Management hebben een neusje voor 
trends in de voedingsmarkt. Ze denken in mogelijkheden in 
plaats van belemmeringen. “Dat stelt ze in staat om inno-
vatieve voedingsmiddelen en -concepten te bedenken met 
oog voor de wensen van de consument”, zegt Piet. “Het zijn 
onderzoekende, creatieve en ondernemende mensen die 
na hun studie bijvoorbeeld productmanager worden bij een 
ijsproducent of aan de slag gaan bij een bedrijf dat nieuwe 
kooktechnieken onderzoekt. Ook grootwinkelbedrijven en 
culinaire bladen maken graag kennis met afgestudeerden 
New Product Management.” 

WIE VAN DE DRIE?

Een belangrijk moment voor studenten is de keuze van een afstudeerrichting. Die keuze bepaalt namelijk voor een 
groot deel waar ze tijdens en na de studie mee bezig zullen zijn. Bij Voeding en Diëtetiek zijn er sinds 2011 drie 
afstudeerrichtingen: Nutrition and Dietetics, Nutrition and New Product Management en Nutrition and Health 
Promotion. Wat houden deze richtingen in en wat zijn hun drie basisingrediënten?
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De drie van New Product Management
TRENDWATCHING
Om in de gaten te houden wat hot is in de voedingsmarkt, 
leren studenten te werken met modellen die hun scherp-
zinnigheid en creativiteit sturen. Piet: “Het model Systematic 
Inventive Thinking, oftewel SIT, stimuleert op systematische 
wijze de innovatieve denk- en daadkracht van studenten. 
Dat is de kern van trendwatching: net even eerder dan een 
ander zien waar nieuwe mogelijkheden liggen.” 

VOEDINGS- EN CULTUURKENNIS
Het onderwijsprogramma is rijk gevuld met voedingskennis 
en kennis van smaak. “Daarbij wordt over de grenzen heen 
gedacht”, zegt Piet. “Studenten New Product Management 
verwerven inzicht in internationale voedingsculturen. Zo 
krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht om samen met buiten-
landse studenten een product te ontwikkelen en te testen 
voor consumenten in een bepaald Europees land. Ze werken 
samen in een intercultureel team en leren leiding te geven 
in productontwikkelingsprojecten. Het vak intercultureel 
management ondersteunt ze daarbij.” 

ONDERZOEK EN MARKETING 
Om een product succesvol in de markt te kunnen zetten, 
is meer nodig dan een verleidelijk verkooppraatje. Piet: 
“Consumenten zijn nieuwsgierig, maar vooral ook kritisch. 
Via het web hebben ze toegang tot enorm veel informatie 
over voeding. De verhalen over een product moeten dus 
gewoon kloppen. Studenten leren daarom hoe ze voedings- 
en gezondheidsclaims wetenschappelijk onderbouwen.”
 

3 NUTRITION & HEALTH PROMOTION: 
GEZONDHEIDSDIEREN EN SPORTERS
Het accent bij Health Promotion ligt op preventieve 
gezondheidszorg. Gezond eten in combinatie met bewegen 
staat daarin centraal. “Studenten worden gedreven door de 
overtuiging dat gezondheidsopvoeding vroeg moet beginnen 
en hebben de ambitie om daaraan een actieve bijdrage te 
leveren”, zegt docent Els Groenewoud.

Wie?
Health Promotion past bij studenten die sportief en commu-
nicatief zijn. Els: “Werken met grote groepen is voor hen een 
uitdaging; in de beroepspraktijk krijgen ze daar ook veel 
mee te maken. Afgestudeerden komen veelal terecht in 
eerstelijnspraktijken. Naast individuele begeleiding lichten ze 
groepen voor, variërend van bijvoorbeeld allochtone vrouwen 
uit Amsterdam-West tot sportende kinderen met diabetes.”

De drie van Health Promotion
SPORT EN BEWEGEN
Uniek aan Health Promotion is het sportieve karakter. 
“Studenten die voor deze richting kiezen, krijgen colleges 
inspanningsfysiologie, sportpsychologie en trainingsleer”, 
vervolgt Els. “Ook doen ze literatuuronderzoek naar voedings-
supplementen en leren ze hoe ze hun kennis verwerken in 
een advies op maat aan bijvoorbeeld recreatieve sporters en 
topsporters. De minor ‘Personal Trainer’ is dan ook populair 
bij studenten Health Promotion.” 

GROEPSVOORLICHTING 
Wie Health Promotion kiest, ontwikkelt zich tot professioneel 
voorlichter. Els: “In het vak interventieontwikkeling ontwerpen 
studenten een voorlichtingsprogramma voor een specifi eke 
doelgroep over de preventie van overgewicht. Ook maken ze 
een cursus over een onderwerp dat ze zelf bedenken, voor 
een groep die ze zelf samenstellen en zijn zelf cursusleider.”

COMMUNICATIE- EN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN 
Studenten denken projectmatig, van de ontwikkeling van een 
idee tot de marketing en PR. Els: “Daarbij zullen ze een doel-
groep moeten aanspreken en overtuigen van hun idee. Het 
draait dus om communicatie- en onderzoeksvaardigheden. 
Want met een enthousiast verhaal op basis van gedegen 
onderzoek kun je gedrag van mensen echt veranderen.”
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GREEN SUSHI (1e PLAATS)
“U geniet van de Nederlandse keuken met 
een Aziatisch tintje”, staat in de folder van de 
winnaar van de Zomerbeurs. De groentesushi 
heeft een vulling van onder andere mais en 
linzen, is omwikkeld met andijvie en met 
wat sojadressing smaakt de snack geweldig. 
Daarnaast is heel veel aandacht besteed aan 
de uitstraling van het product, dat er dan ook 
professioneel uitziet. Kortom: Green Sushi is 
een smaakvol totaalpakketje. 

ZOMERBEURS 2013 DE OPDRACHT: Ontwerp een productconcept dat voldoet aan de voorkeurs- of middengroepcriteria van RVG en 
het EKO-keurmerk. Respecteer Fair Trade, biodiversiteit, CO2-uitstoot en de ecologische voetafdruk.

OOK VERRASSEND
Naast de winnende snacks waren er nog veel meer verrassingen op de beurs te proeven. 
Zoals een variatie van Nutellapasta met kikkererwten. Of de Strawberry-almond-cakejes 
met oranjebloesemwater als ‘geheim’ ingrediënt. Apart was een drankje met macu, 
een superfood dat de Inca’s ooit ontdekten. Ook heel lekker: Froozi, een ijscombinatie met 
komkommer en avocado. De jury viel voor een ander ijsje: Rawaffles, in de smaken wortel-
kaneel en cacao-banaan, beide met chiazaad. De traktatie veroverde de tweede plaats. 

VEG CAKE (ORIGINALITEITSPRIJS) 
Over de winnaar van deze prijs, hoefde de 
jury niet lang na te denken. “De bedenkers 
van de Veg Cake hebben echt iets gedaan 
waar geen andere groep over heeft nage-
dacht”, aldus de voorzitter van de jury. En 
dat is het gebruiken van een restproduct 
om een nieuw product te maken. De pulp 
die overblijft na het uitpersen van groenten 
wordt in een cakeje gestopt en geeft het 
product veel smaak. Dat is pas duurzaam!

SYNERGY BAR (3e PLAATS)
Prachtig product, mooie presentatie en een 
leuke actie op Facebook vatten de prestatie 
van de makers van de Synergy Bar samen. 
De reep bevat bijvoorbeeld gojibessen, 
vijgen, wei, cranberry, kaneel en chocolade. 
Het is bijna jammer dat ze in een hoekje 
op de beursvloer staan, hoewel de sales-
kwaliteiten van de bedenkers menig 
chocoladeliefhebber de hoek in krijgt. 

Een rondje op de Zomerbeurs van 
25 juni 2013 is een dikmakertje. Aan de 
hoeveelheid calorieën per product ligt 
dat niet, immers: de snacks die de eerste-
jaarsstudenten hebben ontworpen en op 
de Zomerbeurs presenteren, zijn allemaal 
caloriearm. Nee, smaak en hoeveelheid 
zijn de ‘boosdoeners’. Op meer dan dertig 
tafels staan evenzoveel hapjes verleidelijk 
te pronken. Allemaal lekker en overslaan 
is geen optie. 

In krap een half jaar werken studenten 
in projectgroepen enthousiast en 
gedreven aan hun unieke creatie. 
Alle kennis en vaardigheden die ze in 
het eerste jaar van hun opleiding 
opdoen, komen daarin samen. 
Over één ding zijn de eerstejaars het 
eens: aan het begin van het studiejaar 
hadden ze dit nooit voor elkaar gekregen. 
Hun voedzame en lekkere snacks maken 
daarom niet alleen indruk op de jury; 
de nieuwbakken voedingskundigen 
verrassen ook zichzelf. 
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Ondanks dat “koken maar een hobby is”, staat Heleen 
Scholten, docent dieetleer, regelmatig als een professional in 
de keuken. Met haar risotto alla zucca (pompoen) versloeg ze 
haar collega’s Voeding en Diëtetiek in een risottowedstrijd. 
Tijd dus voor een kijkje in haar eigen keuken. Weer risotto, 
maar dan met groene asperges. 

Heleen fruit wat fi jngehakte ui in roomboter. Even later gaat 
de risotto erbij, gevolgd door een fl inke scheut witte wijn. “Ik 
ben groot fan van de Italiaanse keuken”, zegt Heleen, terwijl 
ze door de substantie in de pan roert. “Simpel, met goede 
ingrediënten; dat weet ik uit de tijd dat ik in Perugia woonde. 
Ik kwam daar om de taal te leren, maar ontdekte natuurlijk 
ook de cultuur en in het bijzonder de eetcultuur.” 

Ze schilt de groene asperges, kneust de schillen en de houtige 
uiteinden en doet die vervolgens in de bouillon. Ook de kopjes 
van de asperges laat ze daarin even zakken. De stelen gaan 
– in stukjes gesneden – in een andere pan met wat boter. 
Ondertussen giet ze beetje bij beetje de bouillon bij de risotto. 
“Direct na mijn studie had ik twee banen”, vervolgt Heleen. 
“Ik werkte bij Voeding als docent bereidingstechnieken en in 
het Diakonessenhuis in Utrecht als diëtist. Na een paar jaar 
fulltime werken, had ik behoefte aan een paar maanden 
verlof. Zo belandde ik in Italië.”

Terwijl de risotto meer en meer bouillon opzuigt, pureert 
Heleen een gedeelte van de gebakken asperges en ui en voegt 
dit als smaakmaker toe aan de risotto. “Ik werk nog steeds 

“We laten studenten kennismaken met product-
groepen en de chemische achtergrond daarvan”, zegt 
Annemarie Waal, docent Food Science. “Uitzoeken 
welke ingrediënten er in producten zitten of wat er 
gebeurt als je ze op een bepaalde manier behandelt. 
Ja, er gaat ook wel eens iets mis…”

Food Science bestaat uit drie componenten: Chemie, Producten 
en Technieken. Bij Chemie leren studenten in hoorcolleges de 
chemische achtergrond van voedselbereiding en voedings-
fysiologie. In de werkcolleges Producten staat de analyse van 
de samenstelling van foodproducten centraal. In de practica 
en werkcolleges Technieken ontdekken studenten proef-
ondervindelijk welke invloed het bereidingsproces heeft bij 
verschillende producten. 

Het proces dat de productgroep ondergaat is het over-
koepelende thema van het vak Food Science. Annemarie: 
“In dit vak leren studenten in opdrachten te achterhalen 
welke ingrediënten er in voedingsmiddelen zitten. En ze 
onderzoeken wat er met een product gebeurt als je het 
verhit: wat gebeurt er dan chemisch in het product? 
In de opdrachten zitten expres ook een paar verrassingen. 
Die zorgen ervoor dat de bereiding mislukt en studenten 
zelf ontdekken waarom. Erg leerzaam!”

FACT
Studenten krijgen het vak Food Science in het eerste semester 
van de hun studie. Eerstejaars kunnen met dit vak in totaal acht 
studiepunten verdienen bij voldoende aanwezigheid in 
de lessen, en door de twee schriftelijke tentamens succesvol 
af te sluiten. 

KEUKENGEHEIMEN

PASPOORT
HELEEN SCHOLTEN

Geboren: 1983, Zaanstad 
Afgestudeerd: Voeding en 
Diëtetiek, Hogeschool van 
Amsterdam 
Wanneer: 2005
Daarna: Docentenopleiding 
Hoger Gezondheidszorg 
Onderwijs (HGZO). 
Als stagiair teruggekomen 
op de HvA en aangenomen 
als docent Food Science, 
bereidingstechnieken. 
Nu: Geeft dieetleerlessen op 
de opleiding aan tweede- 
en derdejaarsstudenten

FOOD SCIENCE
Een vak apart

Heleen Scholten:

“HET IS EEN MUST OM TE WETEN 
WAT DE BASIS VAN VOEDING IS”
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in het ziekenhuis in Utrecht en ben inmiddels diëtist op de 
kinderafdeling, de intensive care en de kinderdiabetespoli”, 
gaat ze verder. “Ik geef voedingsadviezen en leer kinderen 
met diabetes hoe ze hun voedings- en bewegingspatroon 
kunnen optimaliseren. Jarenlang zie ik dezelfde patiënten 
en ik hoop echt iets voor ze te kunnen betekenen.” Dat 
studenten Voeding en Diëtetiek ook regelmatig in de keuken 
staan tijdens hun opleiding, vindt ze een must. “Om later 
een deskundig advies te kunnen geven over bijvoorbeeld de 
bereidingswijze van een bepaald product of een complete 
maaltijd, moeten studenten weten wat de basis van voedsel 
is en ervaren hoe je die kennis toepast.” 

Terwijl ze de laatste hand legt aan haar risotto, vertelt ze wat 
koken voor haar betekent: “Koken ontspant, geeft rust, zelfs 
als ik heel erg druk ben. Ik kook veel met een kookboek, maar 
wijk gemakkelijk af van de receptuur. Kant-en-klare spullen 
komen mijn keuken niet in en het liefst werk ik met seizoens-
groenten. Ik kies altijd voor goede smaak.” 

Heleen voegt de daad bij het woord. Ze maakt de risotto af 
met verse Parmezaanse kaas en een klont roomboter. Dan 
schept ze de geurige rijst zorgvuldig op een bord en versiert 
deze met een paar aspergekopjes. Zó lekker…

HET VAK FOOD SCIENCE BEREIDINGSTECHNIEKEN
Door te experimenteren, toetsen studenten de theorie achter 
diverse bereidingswijzen bij verschillende soorten producten. 
Ze leren de basis(technieken) van het koken en leren de 
chemie erachter te begrijpen. Zo maken ze bijvoorbeeld 
koekjes met diverse soorten suiker, of koken ze groente in 
basis, normaal en zuur water. 

DE INGREDIËNTEN

12 groene asperges
100 gram boter
2 uien, ragfijn gesneden
400 gram vialone nano-rijst
Zout en peper

Voor de bouillon:
de houtige delen en schillen van de asperges
3 eetlepels olijfolie
4 uien in blokjes

Voor de mantecatura:
75 gram koude boter in blokjes
100 gram geraspte Parmezaanse kaas

Het recept komt uit Made in Italy, recepten en verhalen 
van Giorgio Locatelli. Volgens Heleen is dit naast een goed 
kookboek ook een lekker leesboek over voeding.
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STAGEMIX

3 STUDENTEN, 3 STAGEBEDRIJVEN, 3 BEST PRACTISES

Foto onderschriftje?

We mengen ook bonen uit verschillende gebieden zoals West-
Afrika. Omdat het een natuurproduct is, verandert de eigen-
schap van die bonen ook door omgevingsfactoren. Die mix is 
ook medebepalend voor de eindkleur. Hoe doe jij je onder-
zoek? Ik voer het fabrieksproces kleinschalig uit. Maal bonen 
handmatig en scheid de kernen van de dop. Vervolgens 
alkaliseer ik de kernen en verwerk deze tot cacaopoeder. 
Dat poeder heeft een kleur die wordt gemeten en waarvan 
de pH-waarde wordt geregistreerd. Zo controleren we de 
kwaliteit van producten. In de fabriek vindt dit proces met 
miljoenen bonen tegelijk plaats. Wat ga je hierna doen? Ik 
wil graag aan het werk, op dit moment ben ik dan ook op 
zoek naar een leuke en uitdagende baan in de voedingssector. 

2: MULTI-CULTI DIEETSPREEKUUR IN 
AMSTERDAM-WEST
Michelle Arendsen (23) loopt stage bij DieetPlaneet in 
Amsterdam. In deze diëtistenpraktijk, met vijf locaties, 
geeft ze zelfstandig dieetadvies. In Amsterdam-West 
ontmoet ze mensen uit tal van culturen. De ervaring die 
ze opdoet wil ze gebruiken om haar eigen ‘dieettoko’ 
te starten na de studie.

De stage is bijzonder, want? Ik geef nu al zelfstandig een 
dieetspreekuur. Zo kom ik in aanraking met heel veel ver-
schillende patiënten met variërende ziektebeelden. Zoals? 
Lactose-intolerantie, diabetes, hypercholesterolemie en 
hypertensie. Wat zijn dat? Hypercholesterolemie is een te 
hoog cholesterol en die laatste is een te hoge bloeddruk. Al 
die mensen komen eerst voor een intake van een uur. Daarna 
start de behandeling. En wat doe je in dat uur? Dan praten 
we over beweging en eetgedrag. Met name over dat laatste. 
Daarmee onderscheiden we ons, omdat we hier erg diep op 
ingaan. Daarna geven we een persoonlijk en op maat ge-

1: HET GEHEIM VAN DE GEKRAAKTE CACAOBOON
Suzanne van der Molen (26) loopt stage bij ADM Cacao 
in Koog aan de Zaan. Ze doet daar onderzoek op de 
afdeling Research en Development naar de kleuring 
van cacaopoeder. Het ene moment zit ze achter een 
bureau data te verwerken; het andere moment staat 
ze met een witte jas in het lab cacaobonen te breken, 
te alkaliseren en te verwerken tot poeder. 

De stage is bijzonder, want? Het is een stage onder 
embargo. Dus alles is geheim; ik mag niks naar buiten 
brengen. Soms is dat lastig, want ik vertel natuurlijk graag 
over leuke en bijzondere dingen die ik meemaak. Dat klinkt 
spannend, wat is er dan zo geheim? We maken ver-
schillende kleuren cacaopoeder, een halffabricaat dat wordt 
gebruikt door grote producenten als smaak- en kleurstof in 
hun producten. Die kleur loopt van heel donker tot licht. 
Van rood naar gelig. ADM maakt die kleuren, waardoor 
jouw chocolademelk er zo lekker uitziet en de juiste smaak 
behoudt. Nederland is het grootste cacaoverwerkende land 
ter wereld. Dus dat geheim willen ze niet delen met de con-
currentie. En dat geheim ga je me nu ook niet vertellen? 
Nee, helaas. Maar ik kan wel vertellen wat ik in het algemeen 
doe. Ok, maar cacaopoeder is toch gewoon bruin? 
Nee, zo simpel is het niet. In ieder geval niet meer sinds de 
Nederlander Coenraad Johannes van Houten in 1825 het 
alkalisatieproces per toeval ontdekte. Dat proces heet nu ook 
Dutching. Alkaliseren? Dat is een proces waarbij bepaalde 
zouten worden toegevoegd aan een bepaalde hoeveelheid 
cacaokernen. Door verhitting gedurende een bepaalde tijd. 
3x zeg je ‘bepaalde’, daarmee bedoel je geheim? Ja! Het 
resultaat is dat het uiteindelijke cacaopoeder beter van smaak 
is en een eigen kleur heeft. En dat is alleen afhankelijk van 
tijd, temperatuur en hoeveelheid zout? Nee, niet alleen. 
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schillende dingen gezien en meegemaakt. Welke afdeling 
beviel het beste? Alle afdelingen zijn interessant, maar 
chirurgie sprak me het meeste aan. Dat is complex en uit-
dagend en je leert zoveel over het menselijk lichaam. Als 
diëtist krijg je met ingrijpende zaken te maken. Zoals? Dat 
er bij een patiënt bijvoorbeeld een stuk darm is verwijderd. 
Dat kan van invloed zijn op het voedingsadvies. Het kan 
ook heftig zijn, zei je? Ja, het is een ziekenhuis, helaas 
wordt niet iedereen beter. Ik liep in de eerste weken op de 

longafdeling. Daar lag een patiënt van mijn leeftijd met uitgezaaide 
longkanker. Dat was heel confronterend en emotioneel. Hoe ga je 
daar dan mee om? Door veel te praten met collega’s. Gek genoeg 
gaat het ook wennen, ik denk dat iedereen toch na verloop van tijd 
een schild opbouwt. En gelukkig worden er ook veel mensen beter 
en daar kan ik een bijdrage aan leveren. Wat ga je na de studie 
doen? Ik heb elf jaar gestudeerd en in die periode nog anderhalf 
jaar gewerkt. Het is nu tijd om een baan te zoeken en echt aan de 
slag te gaan met wat ik heb geleerd.

maakt dieetadvies. En daarna zijn ze beter? Nee, sommigen 
komen nog 2 of 3 keer terug, anderen wel drie jaar. Dat is 
helaas ook soms afhankelijk van de zorgverzekering. Pardon, 
afhankelijk van de verzekering? Ja, afhankelijk van het 
pakket wordt een aantal consulten vergoed. Meestal kunnen 
we iemand helpen binnen een paar uur, maar soms is meer 
nodig. Gelukkig gaan die mensen meestal wel door. Ook al 
moeten ze dan zelf betalen. Wat maak je allemaal mee? 
Dat verschilt nogal. En dat maakt de stage juist zo leuk. Er zijn 
hier veel allochtonen, dus soms worstelen we met de taal. 
Dan is het advies geven met handen en voeten. En er zijn veel 
mensen die denken dat ze gezond eten, maar dat helemaal 
niet doen. Dat valt pas op als we het eetdagboek zien. Dan 
schrik ik me wel eens kapot. Mensen die twee flessen cola 
op een dag drinken of ontbijten met een heel brood… 
Oei, en hoe ga je daar mee om? Tja, door middel van 
motivational interviewing kunnen we helpen. Dat leren we 
al op de opleiding, maar in de praktijk is het vaak net even 
anders en daarom vind ik het zo’n mooie uitdaging. Wat ga 
je hierna doen? Een eigen praktijk beginnen in Castricum, 
waar ik woon. 

3: DE UPS-AND-DOWNS VAN HET ZIEKENHUIS
Femke Ossenblok (27) loopt stage in het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. In dit 
ziekenhuis wisselt ze om de drie weken van afdeling. 
Een interessante plek, maar ook pittig. Want er worden 
baby’s geboren, er gaan mensen dood en er worden 
mensen beter. Femke helpt mensen met overgewicht, 
maar ook mensen die ondervoed zijn.

De stage is bijzonder, want? Ik ben al op veel afdelingen 
geweest: long, maag, darm en lever, nefrologie, chirurgie, 
neurologie, en interne geneeskunde. Ik heb dus al veel ver-
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Eén van de doelen van het lectoraat is kennisvergaring. Een 
onderzoek zelf levert echter maar een klein beetje kennis 
op. Peter: “Het bijkomende effect van onderzoek, een effect 
dat eigenlijk veel belangrijker is, zie je in het totaalplaatje: 
de ontwikkeling van de organisatie, het docententeam, het 
curriculum en hoe je met het bewijs en de onderbouwing van 
adviezen omgaat. Hiermee wordt dus automatisch het tweede 
doel van het lectoraat verwezenlijkt: de innovatie van de pro-
fessionele praktijk van de afgestudeerden.” Als docenten zelf 
onderzoek doen, kunnen ze studenten veel beter adviseren 
en beoordelen. “Ze spreken nu namelijk uit eigen ervaring en 
kunnen daardoor veel scherper controleren”, aldus Peter. “Dat 
is echt een toegevoegde waarde.” 

TIJD
Het lectoraat is betrekkelijk nieuw, drie jaar geleden was er 
nog niets. Peter: “Je moet ergens beginnen. Het ontwikke-
len van het lectoraat kost tijd. We zijn nu drie jaar bezig en 
bouwen het in stappen op. De focus kan immers niet overal 
tegelijk liggen. Zo kregen we bij een audit van de kwaliteit van 
het onderwijs een pluim voor het professionaliseren van het 
docententeam. Bij de audit van het onderzoek kregen we die 
niet. Logisch, want we hadden op dat moment nog weinig 
aan onderzoek gedaan door tijdgebrek. Je kunt nu eenmaal 
niet alles in één keer realiseren. Nu zijn we op het punt beland 
dat we geld hebben om te groeien en dus drie promovendi en 

ONDERZOEKSFASE 2.0

Drie jaar heeft het lectoraat Gewichtsmanagement geploeterd. Er zijn subsidies binnengehaald en het 
docententeam heeft zich sterk ontwikkeld. Dankzij de enorme inzet zorgde het lectoraat voor een 
kwaliteitsimpuls die het gehele curriculum raakte. Nu kan Peter Weijs, lector Gewichtsmanagement, 
tijd besteden aan de volgende fase waarin hij met drie promovendi en drie postdocs stevig onderzoek 
doet binnen de opleiding. Na 1.0 is onderzoek klaar voor fase 2.0

VAN DOCENT NAAR LECTOR 

Peter Weijs werkt sinds 1994 als docent bij Voeding 
en Diëtetiek. Hij gaf hoorcolleges en voedingsleer. 
Daarnaast was hij tien jaar lang coördinator van de 
afstudeerprojecten. In 2009 werd hij lector Gewichts-
management. “Die rol bij de afstudeerprojecten was 
de perfecte voorbereiding voor mijn huidige taak. 
Want het coördineren van studentenprojecten is nu 
eigenlijk geüpdatet naar het begeleiden en coördineren 
van docentenprojecten. Dezelfde functie heb ik ook 
bij Diëtetiek in het VU Medisch Centrum.”

Peter Weijs:

“WE MOGEN VAN GELUK SPREKEN 
DAT DIT ZO SUCCESVOL IS”



15 

drie postdocs aan te stellen. Normaal is dat een ontwikkeling 
van tien jaar. We mogen van geluk spreken dat we na drie jaar 
al zo succesvol zijn.”

Studenten vinden het geweldig om aan grote, uitdagende 
projecten te werken, nieuwe dingen te onderzoeken en zelf 
kennis te ontwikkelen, zoals in het Voedingslab. “Ze begrijpen 
hierdoor bestaande literatuur beter en kunnen de opgedane 
kennis vertalen naar de praktijk”, zegt Peter. “Studenten en 
professionals raken wel eens in de war van onderzoeksresul-
taten die elkaar tegenspreken. Door zelf onderzoek te doen 
kunnen ze daar beter mee omgaan. Ze begrijpen dan namelijk 
hoe de verschillende resultaten tot stand zijn gekomen.”

PROMOTIEONDERZOEK VIYAN RASHID

Viyan Rashid onderzoekt in haar promotie-
onderzoek de oorzaken van gezondheids-
verschillen tussen etnische en sociaal-
economische groepen in Amsterdam.

Viyan: “Mijn onderzoek is een prospectieve studie. In 
2003 is bij 8000 zwangere moeders en hun baby’s het 
voedingsgedrag onderzocht. Het onderzoek heet het 
ABCD-onderzoek (Amsterdam Born Children and their 
Development) en het wordt uitgevoerd door de GGD 
en het AMC. De kinderen in het eerste onderzoek 
worden dit jaar tien en bij hen gaan we opnieuw data 
verzamelen.” 

Het doel van het onderzoek is factoren ontdekken 
en analyseren waardoor voorkomen kan worden dat 
kinderen dik worden. “Wat beïnvloedt een bepaalde 
gewichtsontwikkeling bij verschillende groepen? En in 
hoeverre speelt voeding daarbij een rol, in samenhang 
met gedrag, etnische achtergrond en opleidingsniveau? 
Uiteindelijk willen we die factoren vertalen naar 
gerichtere adviezen aan de verschillende bevolkings-
groepen, via consultatiebureaus en scholen.”

Voor deze promotie krijgt Viyan ondersteuning van 
de opleiding, het lectoraat, de GGD, het AMC en 
een postdoc. “De informatie die we uit dit onderzoek 
krijgen, gaan we gebruiken in de wijk waar het onder-
zoek is gedaan. Doordat het onderzoek zo specifiek is, 
kunnen we heel gericht adviseren. De resultaten zijn 
echter niet bruikbaar in andere delen van de wereld, 
zoals Amerika, omdat daar deze unieke samenstelling 
van mensen niet voorkomt.”

Viyan Rashid

“UITSLAG NIET GESCHIKT 
VOOR AMERIKA, WEL VOOR 
AMSTERDAM-WEST”



DE Ki(C)K VAN BIJSCHOLING
VOOR AL UW NASCHOLING VOOR VOEDING EN DIËTETIEK

Door bij te scholen wordt je kennis vergroot en jouw vak aantrekkelijker. Je weet steeds meer over een 

bepaald onderwerp en kunt jezelf daardoor onderscheiden. Daarnaast is bijscholing ook gewoon leuk. 

Kenniscentrum KiK van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft een uitgebreid aanbod, waar je 

zeker een cursus vindt die op jouw wensen aansluit.

KiK biedt maatwerk en op het gebied van Voeding en Diëtetiek heeft KiK een scala aan bijscholings-

mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de cursus Cognitieve Gedragstherapie en Motivational 

Interviewing. Misschien ambieer jij een functie als Sportvoedingsadviseur of wil je een Post-hbo 

opleiding Sportdiëtetiek volgen? Kijk op de website voor het volledige aanbod.

Contact

Kenniscentrum KiK

Dr. Meurerlaan 8

1067 SM Amsterdam

Algemeen: 020 5953446

Maatwerk: 020 5953457

kik@hva.nl

www.hva.nl/kik

www.hva.nl/kik/nascholing
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