Inhoudsopgave

Shoppen:
Pagina 24
, 25,
29, 30, 31
, 32,
33
8,
2
s: 1,
it e , 1 3
ac 3 4
in ina en
W g 42
Pa 3,
3

Ar
Pag tikele
n
12, ina 4, :
7,
14,
17, 8,
36,
38

Do
it
Pag Yours
i na
e
20, lf:
44
MamsMag
azine
test:
Pagina 35

Lastige vragen:
Pagina 26 en 27

Winac
Comfortabel naar bed!

tie s

Win een pyama van Claesen’s t.w.v. € 39,95.
Beantwoord de volgende vraag:
Welke merken voert Ondergoed voor Kinderen?
Stuur je antwoord
naar winactie@mamsatwork.nl o.v.v.
OndergoedvoorKinderen * en like de
facebookpagina van OndergoedvoorKinderen
* Bekijk de voorwaarden op pag 46 om te kunnen winnen!

WIN EEN FOTOSHOOT VOOR 4 PERSONEN!
Fotoshoot in een straal van 30 km vanaf het adres van Thomas van der Willk Fotografie

Thomas van der Willik Fotografie geeft
een fotoshoot ter waarde van € 110,weg!
Hoe lang duurt een fotosessie bij
Thomas van der Willik Fotografie?
Stuur je antwoord naar winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Fotoshoot * en like de facebookpagina van
ThomasvanderWillikFotografie
* Bekijk de voorwaarden op pag 46 om te kunnen

Ben jij lief voor jezelf?
Tips om te genieten van het hier en nu
We stellen als Werkende Moeders
vaak hoge eisen aan ons zelf,
waardoor we voortdurend
ontevreden zijn met wat er is. We
rennen van de ene situatie in de
andere en staan nooit eens even
stil. Nee, sterker nog we gaan ook
nog eens alle gebeurtenissen
bekritiseren en over ons eigen
handelen oordelen.

‘Je bent goed zoals je bent’
Je bent niet alleen Moeder of Werkende Vrouw…..
Tijd voor jezelf: zorg voor een goed
netwerk van oppassen om je heen en
ga regelmatig dingen voor jezelf doen
en/of met je partner maar zonder de
kinderen (en nee niet dan over de
kinderen praten)!
Kleding: dames trek aub die witte
legging uit… Ga eens naar een kleur & stijl adviseuse. Je zult verbaast staan
van je sexy en zelfverzekerde look wanneer je weet wat bij jouw huid en
figuur past.
Verwennen: stel jezelf de vraag wanneer heb jij voor het laatst jezelf 30
minuten laten verwennen. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper, lig
eens wat vaker bij je masseuse of ga eens langs bij een voetreflexoloog.

Doe eens niets: ja je leest het goed -verplicht lummelen- heerlijk!
Of laat je mee voeren met een film, theaterstuk of concert…en laat
je fantasie de vrije loop. En niet vergeten doe je Smartphone uit!
Wees eens niet bereikbaar. Uit eigen ervaring weet ik dat dat
heerlijk is!
Vrijen: kom op dames, goed voor je zelfvertrouwen, conditie, geestelijke
gestel, lijn….etc….En GENIET met hoofdletters. Dus hupsakee verleid je partner
of koop iets wat bij jou hetzelfde effect geeft. Het doet wonderen voor jezelf.

10 Tips om te genieten in het hier & nu
Accepteer negatieve gevoelens
Laat ze komen en gaan. Je bent niet je gevoelens, ze
gaan weer voorbij.
Accepteer de realiteit
Accepteer de realiteit en stop geen energie in iets wat
je niet kan veranderen.
Relativeer
Misschien lopen zaken niet altijd zoals gewenst, maar
je bent een goede moeder & vrouw.
Leef in het NU
Als ik…, dan…
accepteer jezelf zoals je bent in het NU en geef jezelf
toestemming gelukkig te zijn.
Ga niet voor anderen denken
Ze zullen me wel niet goed genoeg vinden… is iets wat
tussen jouw oren zit en niet op de werkelijkheid is
gebaseerd.

Adem
Haal een aantal keren per dag goed adem. Wees met je volle aandacht bij je
adem. Probeer naar je buik te ademen, in en uit …in en uit…goed zo. Vaak
helpt het om je handen op je onderbuik te leggen en daar bewust in te
ademen zonder de adem te forceren. Volg de bewegingen van je onderbuik.

Voel
Voel terwijl je onder de douche staat hoe
het warme water over je hoofd
via je nek en je schouder over je lichaam
naar je voeten stroomt. Voel hoe
het water je ontspant, voel waar je dit in
je lichaam voelt.
Maak iets moois van je normen en
waarden
Wat is voor jou een waardevol en
richtinggevend advies? Schrijf het op of
maak er een tegeltje van en hang het op
een plek die je elke morgen ziet
bij het ontwaken.
Slow Dag
Neem regelmatig een slow dag. Een dag waarop je zoveel mogelijk je
aandacht houdt bij wat je op dat moment aan het doen bent en alles net
iets langzamer doet dan je neiging is. Kijk wat het je oplevert.
Bewustzijn van je acties
Loop je de trap op? Zet elke stap bewust , houd je aandacht erbij. Je bent
net zo snel boven, je voelt je alleen anders.
Drink je koffie? Proef, ruik, voel en ervaar de eerste slok bij je eerste kop
koffie op de dag.
Tandenpoetsen? Voel, ervaar de borstel, je tanden..het geluid…de
frisheid... je blik in de spiegel.

Je bent geen product van je opvoeding, je
hebt zelf invloed op jouw Geluk!
Maaike de Haan
Eigenaar van De Haan Coaching
Coach/Trainer/Arbeidsdeskundige/Aandachtstrainer
www.dehaancoaching.net

Stop met
duimen!
Webwinkel
Pluim voor je Duim
presenteert
de Thumbguard.

Lang duimen kan leiden tot spraak– en gebitsproblemen. Op tijd
afleren is dus van groot belang. Met de ‘Thumbguard’ is er eindelijk
een effectief middel op de Nederlandse markt. Deze ‘duimbewaker’
helpt kinderen snel van het duimen af.
Kindvriendelijk & praktisch
Om te kunnen duimen moet een kind de duim
luchtdicht kunnen afsluiten met zijn/haar lippen. De
Thumbguard maakt dit onmogelijk: het plastic omhulsel
verbreekt namelijk het vacuüm! Het duimzuigen voelt
hierdoor niet langer fijn en de drang ernaar zal na 4
weken consequent gebruik vanzelf verdwijnen.

Duimzuigen met grote consequenties
De kleinste Thumbguard is er al voor kindjes vanaf 3
jaar, als duimzuigen echt een probleem begint te
worden. Kinderen zouden daarom het beste kunnen
stoppen met duimen rond de 3–4 jaar. Tandartsen
houden vaak de ‘duimregel’ aan: stop met duimen
uiterlijk voor het volwassen gebit doorkomt, dus
rond 5-6 jaar.

Lees meer over de Thumbguard op
www.pluimvoorjeduim.nl

De blaadjes gaan vallen
Onze kinderen komen enthousiast thuis met hun herfstschatten:’Kijk eens
mam wat ik vandaag heb gevonden?”. Glimmende donkerbruine kastanjes,
groene eikeltjes en geelrode gekleurde bladeren. De herfst doet zijn intrede,
de egel eet zich rond en zorgt met zijn vetlaagje ervoor dat hij de
winterperiode kan weerstaan. De beweging naar binnen is ingezet.
Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Is
het een fabeltje dat met het
vallen van het blad we meer
depressieve gevoelens hebben?
Wat moeten wij eigenlijk
loslaten? Kijken we naar wat
feiten over depressiviteit dan heeft in Nederland 18,7% van de bevolking tot
65 jaar ooit in het leven een depressieve stoornis gehad. Dit geldt voor één
op de vier vrouwen, ten opzichte van één op de acht mannen. Een
depressieve stoornis komt bij vrouwen bijna twee keer vaker voor dan bij
mannen, vooral in de leeftijd van 18 tot 24 jaar.

DEPRESSIE

KENMERKEN DEPRESSIE
We spreken van een klinische depressie/depressieve stoornis
als binnen een aaneengesloten periode van twee weken
minimaal 5 van onderstaande symptomen aanwezig zijn. Ten
minste de sombere stemming of verlies van interesse/plezier
hoort eronder te vallen.

sombere stemming

verlies van interesse of plezier

gewichtsverlies of – toename

slapeloosheid of juist extreme slaperigheid

vermoeidheid/verlies van energie

rusteloosheid of juist vertraagdheid

in ochtend meer last dan avond

buitensporige schuldgevoelens/ gevoelens van
waardeloosheid

De relatie met het vallen van het blad is zo gek nog niet. Immers, in de herfst
en de winter zijn er minder zonuren, waardoor minder zonlicht via ons
netvlies naar binnen komt. Zonlicht is nodig voor chemische processen in de
hersenen die onze biologische klok regelen. Minder licht lijkt een ontregeling
van de biologische klok te veroorzaken.

Bekend is ook de Seasonal Affective Disorder (SAD), een gemoedstoestand
die onder invloed van de wisseling van seizoenen verstoord raakt. De
problemen bij SAD kunnen variëren van een licht vermoeid gevoel tot een
depressie. Bekende termen zijn ook najaarsmoeheid en winterdepressie.
Lichttherapie is dan ook een van de vormen om deze depressiviteit te lijf te
gaan.
VROUWEN MOETEN VOORTDUREND LOSLATEN
In mijn coachingspraktijk ontmoet ik regelmatig vrouwen met depressieve
klachten. Het lijkt wel of vrouwen, meer dan mannen, voorbestemd zijn voor
depressieve gevoelens of somberheid. Het loslaten van de blaadjes lijkt
symbolisch voor wat vrouwen van nature veel moeten doen: loslaten van iets
dat dierbaar is, het hanteren van verlies. Bij een afgebroken zwangerschap of
ongewenste kinderloosheid is er sprake van verlies.
Bij de geboorte van een kind
wordt
de
navelstreng
doorgeknipt en kom je letterlijk
los van je kind. Alweer
loslaten. Bij het opgroeien van
je kinderen komen we tot de ontdekking dat we als moeder minder nodig zijn,
ze gaan hun eigen weg vinden in de wereld. Loslaten is in feite een
rouwproces met verdriet om datgene wat verloren is gegaan.

LOSLATEN

VERSTILD OF OPGEDROOGD VERDRIET
Vanuit mijn praktijk ervaar ik dat depressieve gevoelens veelal te maken
hebben met verstild of opgedroogd verdriet en soms ook naar jezelf gerichte
woede. Het niet uiten van je boosheid of het niet kunnen ervaren van verdriet
zorgt ervoor dat de emotie zich vastzet in het lijf en binnen blijft. In deze
moderne tijd met multimedia zijn we voortdurend online en dus continu
prikkelbaar. Deze activiteiten doen een beroep op ons hoofd. Hoe meer
hoofdactiviteit, hoe lastiger het wordt om contact te houden met ons gevoel.
Emoties voel je in je lichaam, verdriet is gezeteld in de buik. Tel daar bij op
dat de moderne werkende moeder vele rollen vervult en soms wanhopig
jongleert om alle ballen in de lucht te houden. Een combinatie van rollen
betekent keuzes maken, en een keuze impliceert dat je iets anders loslaat.
Kiezen voor een carrière kan leiden tot
een schuldgevoel: “Ben
ik er wel
genoeg voor ze?” Of andersom: kiest
een vrouw duidelijk voor de moederrol
en accepteert ze een parttimebaan, dan
is er rouw over het verlies van
loopbaanperspectieven.

SCH
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WAT IS WELKOM?
Om weer contact te maken met het verdriet is het nodig dat je beter in je lijf
komt. Dit kan onder andere door meer beweging en lichaamsgerichte
oefeningen. Af en toe met je handen in de aarde wroeten of het met de hand
kneden van brooddeeg zijn activiteiten die tegenwicht bieden aan het hoofd.
Als je beter contact hebt met je gevoelens en behoeften kan het zomaar zijn
dat je op een middag
ontdekt:
“Hé,
ik
wil
eigenlijk vanavond met
dikke sokken op de bank,
de afspraak die er staat
verzet ik naar een ander
moment”. De mobiele
telefoon uit, even jezelf
terugtrekken in je holletje
en energie opdoen voor
later. Deze mildheid naar
jezelf mag je toestaan,
zeker in deze periode van
het jaar.
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Win deze lamp twv
€ 49,90. Laat ons weten
welke categorieën lampen
Rietveld heeft* Stuur je
antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Rietveld
* Bekijk de voorwaarden op
pag 46 om te kunnen winnen!

‘EMDR bleek voor mij een geweldige therapie’
Barbara wilde het zonder medicijnen doen
‘Mijn eerste depressie was toen ik 21 was en wat dingen uit mijn jeugd moest
verwerken. Ik was heel neerslachtig en ben daar toen met behulp van de
psychiater weer uitgekomen. Binnen een paar maanden ging het weer goed’,
zegt Barbara vrolijk.

Blijf de dingen doen die je gelukkig maken...

Zes jaar later overleed haar vader, raakte ze haar baan, relatie en huis kwijt.
Een aantal gesprekken met de psycholoog hielpen. Maar toen ze een andere
baan, nieuw appartement en nieuwe vriend had en ook nog eens onverwacht
zwanger raakte, ging het wel mis. Ze zou alleenstaande moeder worden, en
na de bevalling was het raak. De diagnose van de huisarts dat het een
postnatale depressie was, klopte volgens haar – terecht- niet.
STONED
‘Ik was totaal in de war van het moederschap en zag scheel van
vermoeidheid. Er was teveel gebeurd en het ging mis. Omdat ik een kind had,
was zelfmoord geen optie vond ik. Ik moest zelf op hulp uit en van de
huisarts kreeg ik Xeroxat. Prima, al moest ik aan de opium. Alleen ik werd er
hartstikke stoned van. Dus ben ik gestopt. Ik heb maanden getobd met
lichamelijke kwaaltjes, kwakkelen en depressief zijn. Inmiddels had ik acht
bezoekjes aan mijn eerdere psycholoog gebracht en kreeg niks meer vergoed.
Een contact met een psycholoog van de GGD bleek geen succes. Het klikte
gewoon niet’, zegt ze nuchter.
IN BED
‘Ik heb toen heel naïef om vrijwillige opname gevraagd. Gewoon met mijn
kindje even in een kliniek. Maar dat kon niet; dus geen medicatie, geen
opname. Weer naar de GGD naar een andere psycholoog aan wie ik duidelijk
aangaf wat ik wilde. Dat werkte wel, ik heb er heel hard voor moeten
knokken, maar het ging echt goed. Ik ben uit een hele donkere periode
gekomen, zonder medicatie en daar ben ik heel blij om.’
Met haar nieuwe partner heeft Barbara een tweede kindje gekregen. Middels
EMDR therapie raakte ze haar PND kwijt. ‘Ik ben zo blij dat ik EMDR heb
gedaan, ik sta nu heel anders in het leven. Het is voor mij een geweldige
manier van verwerken geweest.’
APK KEURING
Ze heeft van haar ervaringen geleerd. ‘Ik blijf alert, er komen vast nog meer
tegenslagen in mijn leven en dan wil ik niet weer in een depressie raken. Dus
let ik op mijn rust. Een of twee keer per jaar bel ik mijn psychologe als een
soort APK keuring. Ik weet wanneer ik dingen moet uitspreken, patronen
moet doorbreken. Dat is de ontwikkelde mens in mij. Ik ben een wijzer
exemplaar van mezelf geworden. Mijn motto is: blijf de dingen doen die je
gelukkig maken.
*EMDR is een therapie die gebruik maakt van handbewegingen
of geluid om negatieve ervaringen te neutraliseren.

José stortte in
‘‘Er is altijd een aanleiding voor een depressie, maar het is uiteindelijk de
druppel waardoor je emmer overloopt’, zegt José (45). Bij mij gebeurde dat
twee jaar geleden toen ik te horen kreeg dat ik na twintig jaar werd
overgeplaatst naar een andere school.
De wereld van José stortte letterlijk in en ze kreeg huilbui na huilbui. Toen dat
niet stopte, zocht ze hulp, ze wist dat ze dringend hulp nodig had. ‘Mijn
huisarts stuurde me naar PsyQ waar ik na drie maanden wachtlijst, een
intakegesprek kreeg en aan de hand van een aantal gesprekken de diagnose
hoorde: depressie!
AQUARIUM
Hoewel José’s man haar vanaf het begin onvoorwaardelijk steunde, kijkt ze op
haar depressie terug als een inktzwarte periode. ‘Het werkelijke, allerdiepste
gevoel is niet te beschrijven. Ik leefde in een wereld die letterlijk zwart was,
ik zag geen kleuren meer. Alsof ik in een aquarium opgesloten zat in donker
water. Ik zag de buitenwereld en dacht: daar hoor ik nooit meer bij. Ik wilde
eigenlijk het leven niet meer leven, wilde ook mijn omgeving niet lastig vallen
met mijn ziekte. Voor mijn gezin was ik onbereikbaar, maar ze steunden me
wel. Als ze me iets vertelden, moesten ze na vijf minuten hun mond houden,
ik kon het geluid gewoon niet verdragen. Voor hen was het loodzwaar, mijn
zoon is heel lang bang geweest dat ik mezelf iets zou aandoen.’
STEMPEL
Omdat haar psychiater en psycholoog haar keer op keer verzekerden dat ze
écht beter kon worden, bleef José haar therapie volgen. ‘Waar ik geweest zou
zijn zonder die hulp, wil ik eigenlijk niet eens weten. Ik dacht dat ik de
depressie WAS, maar ik HAD een depressie en kon er dus vanaf. In november
2011 ben ik officieel beter verklaard, anderhalf jaar nadat ik huilend
thuiskwam. Maar ik blijf een stempel dragen. Bij de minste aanleiding zijn
mensen geneigd te vragen: doe je nou zo omdat je dat meent of heb je een
terugval? Het stomme was dat ik dacht dat die mensen misschien wel gelijk
hadden. Nou mooi niet, want toen ik terugging naar PsyQ bleek al snel dat ik
echt beter ben. Ze zeiden daar: ‘ Als je twijfelt of je een terugval hebt, dan
heb je die niet.’
BEVOCHTEN
Individuele therapie, groepstherapie, medicijnen, veel gesprekken en een
zoektocht in haarzelf, bleken voor José de stappen naar gezondheid. Ze heeft
geleerd haar perfectionisme los te laten, ook voor anderen de lat minder hoog
te leggen. Ze communiceert beter met haar omgeving en neemt op tijd haar
rust. ‘ Ik ben nog nooit zo ziek geweest, het is met niets te vergelijken. Maar
ik heb er een ander, beter leven door gekregen. Nou ja gekregen, ik heb dat
bevochten maar het is nu wel van mij’, klinkt het tevreden.

Maar ik heb er een ander, beter leven door gekregen...

Depressie ervaringsverhalen

Toen de emmer overliep

Milenka kende 3 depressies in haar leven
En kwam er sterker uit
‘‘Kraamtranen dacht ik, toen ik na de geboorte van mijn eerste kind nogal
huilerig was. Maar toen ik drie maanden later nog verdrietig was, wist ik: dit
klopt niet. Ik bleek een depressie te hebben. Het was de eerste van drie diepe
dalen in mijn leven’, aldus Milenka (39).

Het traject was zwaar en de prijs heel hoog

In overleg met haar huisarts wilde Milenka proberen zonder medicatie het
probleem de baas te worden, maar dat lukte niet. Omdat ze ook last had van
angsten (‘Als mijn man naar het toilet ging en me met de baby alleen liet,
brak het zweet me al uit’), kreeg ze Efexor voorgeschreven. ‘Dat sloeg na
ruim twee weken al aan, dat is zeer snel’, weet Milenka. Op een ochtend werd
ik wakker, keek de wereld aan en dacht: ‘Ik ben er weer.’
ZWART RANDJE
Niet dus. Bij de tweede zwangerschap had Milenka vooraf al gesprekken met
de psycholoog en lag de Efexor al klaar, maar het mocht niet baten. ‘Ik kreeg
opnieuw een depressie. Op dag tien na de bevalling, toen mijn hormonale
spiegel veranderde, ging ik de diepte in. Dankzij de pillen was ik drie weken
later weer blij. Het zwarte gevoel was weg, maar ik was niet beter. Mijn
lichaam herstelde zich van de bevalling, mijn geest moest de depressie te lijf.
Dankzij de pillen was de zwarte rand van mijn dagen verdwenen, maar ik
bleef gevoelig voor prikkels. Het heeft heel veel pillen en therapie gekost om
mijn leven weer op de rit te krijgen’, kijkt Milenka terug. Waarbij bleek dat
haar omgeving het niet begreep: ‘Gewoon de deur uitgaan, dan knap je wel
op.’
OVERVALLEN
Waren de eerste twee depressies nog te verklaren door hormonale
schommelingen, de derde keer, twee jaar later, kwam onverwachts. ‘Ik had te
veel hooi op mijn vork genomen, kon dingen niet meer overzien. Ik was
gewaarschuwd dat ik vatbaar ben voor depressies, maar ik dacht het wel aan
te kunnen. Gelukkig herkende ik het wel meteen: slecht slapen en
paniekaanvallen. Toen wist ik genoeg, zegde al mijn vrijwilligerswerk op en
ben direct in therapie gegaan en heb de beslissing genomen de rest van mijn
leven een lage dosering medicatie te gebruiken.
Het betekent dat Milenka nu beter haar agenda beheert, ook wat betreft leuke
verjaardagen of feestjes. Ze is haar eigen bedrijf in bijles en Remedial
Teaching begonnen. ‘Dat zou ik anders nooit hebben gedaan. Die depressies
hebben me veel gekost, onder andere twee mooie kraamtijden, maar het
heeft me ook iets gebracht. Maar het traject was zwaar en de prijs heel hoog’,
eindigt Milenka haar verhaal.
Milenka is een DES-dochter en heeft mede daardoor verhoogde kans
op depressies. DES was een medicijn dat zwangere vrouwen vroeger
voorgeschreven kregen om een dreigende miskraam af te wenden.

En vecht tegen de ziektewet
Depressie, borderline, homo zijn: het zit allemaal nog in het verdomhoekje.
Depressie kan echt iedereen overkomen. Het leven kan zo tegenzitten dat je in
een depressie komt’, weet Sandra (61). Met drie van die loodzware periodes op
haar conto, weet ze heel goed waarover ze praat.
In 1985 was het nog een ‘gewone’ postnatale depressie die overging in een
zware depressie. ‘ ‘Ik ben toen drie weken opgenomen geweest, maar heb
mezelf ontslagen vanwege de vakantie. Toen ik daarna een zelfmoordpoging
ondernam, ben ik weer opgenomen. Het interesseerde me niet veel, ik dacht
dat ik ging uitrusten, maar ik kwam op een gesloten afdeling. Ter
bescherming.’
DEURWAARDER
Zes jaar later overkwam het haar weer. Deurwaarders op de stoep van het
eigen bedrijf van haar man: depressie. Na gesprekken met de psychiater kon
ze weer verder, maar het was niet weg of genezen. Gelukkig kan ze wel goed
functioneren, mits alles gladjes verloopt.
‘Inmiddels heb ik geleerd dat er signalen zijn, maar ik trap er nog regelmatig
in. Te veel doen, te weinig praten en mezelf vooral heel erg isoleren en
nergens meer zin in hebben. Dat zijn mijn valkuilen.’
STUDEREN
Twintig jaar ging het goed. Sandra ging studeren, slaagde met hoge cijfers
elke studie die ze maar aanpakte en rondde in 2 ½ jaar een vierjarige studie
af. Maar toen in 2011 een neef en een schoonzus stierven plus een aantal
bekenden, schakelde Sandra haar gevoel helemaal uit. ‘Maar op het moment
dat dat gevoel weer terugkwam, ging het hopeloos fout. Mijn twee jongste
dochters hebben daar last van gehad (Sandra vermoedt dat beide dochters ook
licht vatbaar zijn). Het is dankzij de goede hulpverleners die ik heb, die
ontdekten dat ik Borderline heb, dat ik dit keer echt aan het werk kon. Ik
poets nu niet meer de buitenkant op, maar werk echt aan mijn hele menszijn’,
zegt ze – terecht- trots.
OPTIMISTISCH
Een studie psychologie is haar afgeraden, het zou te confronterend kunnen
zijn. Maar verder kijkt ze heel optimistisch de toekomst in. ‘ Het is twintig jaar
goed gegaan, dus als me dat weer lukt ben ik 81. Wie dan leeft, wie dan zorgt.
Ik heb nu handvatten gekregen, maar moet alert blijven op het zwart-wit zien,
het isoleren van mezelf. Als ik dat doe, ga ik krassen, krijg ik
zelfmoordneigingen, maar ik vertrouw erop dat het me gaat lukken. Het is ook
geweldig dat mijn man en ik nu veel beter met elkaar communiceren. Het was
ook mijn fout: ik liet mijn man en kinderen niet toe, nu wel.’
Sandra werkt 1 dag in de week in het onderwijs, maar ze baalt ervan dat men
haar nu in de ziektewet wil hebben met de diagnose borderline. Lastig hoor, ik
wil juist graag openheid geven, maar blijkbaar word je daarvoor gestraft’,
concludeert ze teleurgesteld.

Ik liet mijn man en kinderen niet toe, nu wel

Depressie ervaringsverhalen

Sandra kreeg de diagnose borderline

Depressie ervaringsverhalen
Wij willen Barbara, José, Milenka en Sandra bedanken
voor het met ons delen van hun eigen
ervaringsverhaal.
Interviews afgenomen en pakkend verwoord
door journaliste Tonny van der Putten.

Meer genieten van je werk, je gezin en
jezelf?
Op zoek naar een betere balans?
Vanuit haar expertise en levenservaring
begeleid Marianne Brug
vrouwen in dit proces.
www.mariannebrug.nl

KLAAR VOOR DE HERFST?
We
hebben
geen
fantastische
zomer
gehad.
Gekscherend werd afgelopen zomer soms ‘herfst’
genoemd. Maar nu het herfst is, merk je dat de zomer
toch zijn voordelen had. In de herfst is het vroeger
donker en de opgewekte stemming die we in de lente
en zomer voelen, houdt in de herfst vaak geen stand.
Waren we in de zomer nog veel buiten, nu trekken we
meer en meer naar binnen om de beschutting van onze
huizen op te zoeken. En dan merk je ineens dat het wel
wat gezelliger kan in huis. Dat je je stoort aan alle
spullen die rondslingeren. Ik geef je enkele tips zodat je
straks heerlijk ontspannen van je huis kunt genieten.

MAAK RUIMTE IN JE HUIS
In de zomer kunnen kinderen hun energie er buiten uit rennen, maar in de
herfst zitten ze vaker binnen. Dan is het fijn als ze de ruimte hebben om
hun energie kwijt te kunnen. Staan hun kamers vol speelgoed? Staat de
huiskamer vol spullen? Hoe fijn is het als ze straks ongehinderd over de
grond kunnen rollen en door
het huis kunnen rennen? Of
aan een lege eettafel kunnen
knutselen en kleuren? Kijk dus
eens kritisch naar je spullen
en vraag je af of je spullen
weg kunt doen, zodat er meer
ruimte ontstaat voor jou en je
gezin.

MAAK RUIMTE IN JE HOOFD
Veel mensen voelen zich in de herfst moe. Moeten van alles maar
hebben er eigenlijk geen energie voor. Ze voelen zich gestrest en dat
leidt vaak tot lichamelijke klachten zoals pijn in je rug, hoofd en/of
buik. Door aan je moeheid toe te geven, wordt het vaak juist erger.
Als je jezelf er toch toe zet iets te gaan doen, geeft dat een
ontzettend goed gevoel en een flinke energieboost. Opruimen werkt
op vele manieren positief: je doet iets, dat geeft energie. Maar dat
niet alleen; alle spullen die je om je heen verzamelt, kosten energie.
Door dat aan te pakken, reken je af met energievreters. Door ruimte
te creëren in je huis, creëer je ruimte in je hoofd. De stress neemt
voelbaar af.

SFEER
AANPASSEN
IN HUIS
Als je flink hebt opgeruimd
(niet alleen op zichtbare
plekken, maar ook achter de
gesloten
deuren
van
je
kasten), is het tijd voor de
laatste stap: gezellig maken.
Zet spulletjes neer die jij leuk
vindt, waar je van geniet. Denk aan (herfstige) knutselwerkjes van je
kinderen en accessoires (kaarsen en kussens) in warme kleuren.
Maak je huis zo gezellig dat je er heel graag bent, zodat je er heerlijk
kunt ontspannen met je gezin.

KLAAR VOOR
DE HERFST
Laat de wind de blaadjes maar uit
de bomen waaien, laat het maar
regenen en koud zijn. Wij trekken
ons terug met een kop thee, een
leuk tijdschrift
(zoals MamsMagazine) en lekkere
warme sloffen aan. Of we gaan
met zijn allen aan de eettafel spelletjes spelen en knutselen.
Genieten van de gezelligheid die de Hollandse herfst met zich
meebrengt. Want ieder seizoen heeft zijn voordelen en die willen we
optimaal benutten!

UNIEKE LEZERSAANBIEDING
Heb jij het idee dat je spullen van de ene plaats naar de andere blijft
schuiven? Of weet je niet hoe en waar je moet beginnen met
opruimen? Wil jij praktische hulp? Profiteer als lezeres van
Mamsmagazine van mijn unieke aanbod: je woonkamer herfstklaar
voor slechts 197 euro. Na één ochtend praktische tips en adviezen
van mij, heb je je woonkamer in no time opgeruimd en gezellig
gemaakt. Bel of mail me voor meer informatie!
Over Monique Lutz
Vrouwen met jonge kinderen hebben
vaak weinig tijd voor zichzelf en de
dingen die zij belangrijk vinden, naast
hun kinderen en werk. Bovendien hebben
gezinnen met jonge kinderen vaak veel
spullen in huis. Monique Lutz leert
vrouwen hoe ze ‘meer ruimte’ kunnen
creëren in hun huis en in hun agenda. Zo
ontstaat er meer ruimte voor de dingen
die zij belangrijk vinden. Monique vervult
hierbij niet alleen een coachende, maar
zeker ook praktische rol.
Kijk voor meer informatie op
www.meerruimte.nu
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In samenwerking met Rinske Interieurstyling

Benodigdheden: (nep)bloemen en takken, tangetje, tacker, afgezaagde
boomstam.

1

2

Stap 1: knip de bloemen en
Stap 2: niet de takken en bloemen 1 voor 1 vast op de
achterkant van de boomstam.
takken op de gewenste lengte
en kijk waar je ze vast wil zetten
aan de boomstam.

Stap 3: Ga zo door tot je tevreden bent
over je versierde boomstammetje.

4

3

w

Yourself

waxinelichtje

Benodigdheden: modelgips
(verkrijgbaar bij de bouwmarkt), olie
(bijv. sla olie) maatbeker, garde,
schaaltje, kwastje, mallen (siliconen
vormen of plastic bakjes.

1
Stap 1: Vet met een kwastje de mallen in met
olie

2
Stap 2: Maak de vloeibare gips zoals vermeld
op de verpakking

Do IT

K

4
3
Stap 3: Giet de nog vloeibare gips in de mal.
Let op! Vul de mal niet helemaal tot de rand,
want met de andere mal maak je een opening
voor het waxinelichtje. Hierdoor komt het gips
omhoog.

5
Stap 5: Haal voordat het gips hard is de
mal voor de opening van het waxinelichtje
weer uit het gips. (wacht hier niet te lang
mee, anders gaat de mal vastzitten.) Laat
je gipsen waxinelichtje goed drogen.

Stap 4: Schud de mal lichtjes heen en weer
zodat het gips mooi verdeeld is. Zet de mal
voor de opening in het midden van de met
gips gevulde mal.
Schud de gevulde mal weer lichtjes heen en
weer. Let op! Gips wordt snel hard, dus werk
snel en nauwkeurig

6
Stap 6: Haal het harde gips uit de mal (even
met de duimen op de onderkant van de mal
drukken) en zet een waxinelichtje in de
opening.
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Yourself
In samenwerking met Rinske Interieurstyling

Benodigdheden: canvasdoek (verkrijgbaar bij o.a. action) 2 kleuren verf
(bijv. geel en rood), schaaltje, brede en dunne kwast, bladeren en pretex.

1

2

3

Stap 1: Doe wat
Stap 2: Gebruik eerst de brede kwast. Stap 3: Verf ook de zijkanten
verf op het schaaltje. Doop de kwast in de verf en verf met van het canvasdoek, gebruik
horizontale strepen je canvasdoek. hiervoor de dunne kwast.
(gebruik geen water). Ga zo door tot je
canvasdoek helemaal gekleurd is.

4
Stap 4: Leg de bladeren in de vorm
van een blad op het canvasdoek en
lijm de blaadjes vast met prextex
(dit hoeft niet netjes).

5

6

Stap 5: Smeer met een
kwast het hele doek in met
pretex.

Stap 6: Laat de pretex
goed drogen (pretex droogt
doorzichtig op).
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Waarom?

Lastige vragen … ken je ze?
Marlon van de Weetering: Ja lastige vragen, ik loop er de gehele dag tegen
aan, want Steven mijn zoontje van bijna 4 vraagt bij alles waarom, waarom,
waarom. Waar is papa, die is naar Frankfurt, waarom; voor zijn werk,
waarom; om centjes te verdienen..waarom; zodat we eten kunnen kopen,
waarom; zodat jij boterhammetjes kan eten, waarom; anders heb je honger,
waarom; anders doet je buikje knorren, waarom; ehmmm ja en toen .....
Zo kan het ook volgens de Opvoeddesk:
Waarom-vragen zijn passend voor deze leeftijd. Jouw zoontje probeert te
ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Focus meer op wat papa aan het doen
is dan op zijn vragen en vertel een verhaal. Als je precies antwoord blijft
geven dan blijft je kind vragen stellen. Naast de interesse in de wereld om
hem heen hebben vierjarigen veel fantasie, hierdoor kunnen ze zelf hele
creatieve antwoorden bedenken. Leg de vraag eens bij je zoontje neer ‘Wat
denk jij dat papa aan het doen is in Frankfurt?’ ‘Hoezo denk jij dat papa
centjes moet verdienen?’.

Hou je van me?

Boekentip: Het waarom boek van Martine Laffon & H.
de Chabaneix
Yvonne Kervezee: Vorige week vroeg mijn jongste van 6,
Mammie van wie houdt jij het meest? Pfff, ga daar maar aan
staan! Hij bedoelde natuurlijk houdt jij van mij het meest?
Zo kan het ook volgens de Opvoeddesk:
Om de kwaliteiten van ieder kind te versterken is het van
belang de afzonderlijke kwaliteiten van ieder kind te
benadrukken en het effect ervan te benoemen. ‘Mama houdt
van jullie allebei even veel.’ ‘Mama houdt van jou omdat jij zo goed kan
voetballen’ of ‘mama houdt van jou omdat jij zo creatief bent’ én ‘mama
houdt van je zus omdat ze zorgzaam is’. Het benoemen van specifieke
eigenschappen vergroot het zelfvertrouwen van je kinderen! Kijk voor meer
informatie in het boek.

Boekentip: Raad eens hoeveel ik van je hou van S.
Macbratney & A. Jeram

Ontdek samen met je kind en met behulp van informatieve
boeken hoe het mensenlichaam in elkaar zit!
Billen Buikje Benen van B. Sluyzer en P. Oud
Mijn grote lichaamsboek van R. Priddy
Anita van der Heijden: Zondagochtend 9u aan ontbijt, zoon 4 jaar: waar is de
opa van opa? Die is dood. Kunnen we die beter maken? Nee dat kan niet
meer. Maar mijn opa gaat toch niet dood? Vind liegen geen optie, dus ja, die
gaat ook een keer dood. Maar papa en mama gaan toch niet dood? Eh ja,
maar duurt nog heeeeel lang. Oeps traantje
Zo kan het ook volgens de Opvoeddesk:

Lees het Opvoeddesk artikel: Hoe praat je met je kind over
de dood?
Boekentip: ‘Kikker en Vogeltje’ van Max Velthuijs
Oma Pluis van Dick Bruna zijn een aanrader
Websitetip: www.achterderegenboog.nl

Krijg jij ook lastige vragen van je kind?
Geef ze hier aan en de Opvoeddesk kijkt of
ze ook voor jou een goed antwoord hebben!

Het lichaam

Zo kan het ook volgens de Opvoeddesk:
Driejarigen hebben geen boodschap aan seksuele voorlichting. Wacht hiermee
totdat de vraag vaker wordt gesteld. Stelt je zesjarige deze vraag dan heeft
het zin om wat meer over hoe kinderen geboren worden te praten.

De dood...

Hanneke Kromhout: " Mama wat heb jij daar zitten?" (wijzend naar de plek
waaruit beide jongens zijn geboren) vraagt de jongste (toen 3 jaar) Waarop
de oudste (toen 7 jaar) lachend antwoordde: "Mama heeft een zaakie, die
heeft haar piemel denk een keer verloren ofzo" waarna ze allebei gierend van
de lach lieten weten hoe een pech ik had dat ik geen piemel meer heb.

Ben je net als de rest van Nederland aan het hardlopen? Dan
ben je vast op zoek naar die fijne outfit waarmee je er ook nog
eens leuk uitziet. Op hiphardlopen.nl vind je die outfit!

ELSE EN JENNE VERTELLEN
In juni 2010 deden wij met een groepje mee aan de Ladiesrun Rotterdam, zoals
de vele vrouwen die daar meelopen wilden ook wij in een onderscheidende outfit
lopen en dus gingen we op zoek. Dat werd een ware zoektocht en uiteindelijk
vonden wij via internet een hardlooprokje.

ENORM VEEL COMPLIMENTEN
En in de dagen na deze loop is hiphardlopen.nl geboren, we zijn op zoek gegaan
naar een merk wat nog niet in de Benelux/Europa verkocht werd en vonden
RunningSkirts. Via skype hebben wij onze eerste najaars/wintercollectie
2010/2011 gekocht, deze bestond uit hardlooprokjes met verschillende prints,
capris met een rokje, thermobroeken met een rokje, een sport/hardloopjurkje,
compressiekousen, geweldige longsleeves met reflectiehart, subzero hoody enz.

VLIEGENDE START
De afgelopen 2 jaar hebben we op veel hardloopevenementen gestaan met onze
tent of zelf gelopen. Veel leuke mensen ontmoet en hebben we al heel wat fans in
binnen-en buitenland, waaronder ook de mannen! De complimenten, e-mails,
tweets en andere reacties die wij ontvangen zijn zo leuk en fijn en moedigen ons
nog meer aan om verder te blijven zoeken naar die echte, leuke en functionele
hardloopkleding en accessoires voor vrouwen. En er komt nog veel meer! We
hebben nog zoveel plannen en ideeën die we al volop aan het uitwerken zijn.

Winac

t ie

Wij mogen 2 van deze supergave ‘happy’
hardloopshirts t.w.v. € 24,95 weggeven!
Beantwoord de volgende vraag en mail het
goede antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl t.a.v.
Hiphardlopen.*
Wanneer ging hiphardlopen.nl live?
*bekijk de voorwaarden op pag 46 om te
winnen

Wat heb jij nodig voor de herfst?

eisjes
Een winterjas voor m
van Sammikids
Fijne herfstmode bij
Janey-kidswear

Deurmat van Outside Wishes
Servies van Kleur op Tafel

OEHOE

Uilen en herfst … ze zijn ook
zóóó hip!
Muursticker met
uilenpatroon van
De Boefjesfabriek

Spaarpot Uil van
Kidswinkelonline

Behang met uil van
PuurBeleven

Ramme
Van S
EIg
Tipitent met
uilenpatroon van Hip
and Blizz

Letters van piepschuim van
VrolijkopChiq

Interieursticker
inclusief
meetlat van
Aapje4kids

Amerikaanse bordjes en
bestek van Kidsfavorites

elknuf Uil
Stoer en
genwijs
Muursticker van
Allemaalstickers
enzo

Uilenknuffels van
Ook in het paars

Verenoorbellen
Van Melz

Jurken met uiltjes
Van Zazou

Uilenketting van
Desana

Dromenvanger voor in de
babykamer van
Droomwieg
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Uiltjes bij Ninie

Win een kadobon t.w.v.
€ 50,00 van Ninie.
Laat ons weten wat het shirt
hiernaast kost.* Stuur je
antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Ninie
* Bekijk de voorwaarden op pag 46 om
te kunnen winnen!

Wat een prachtige twittercolumns werden er tijdens de zomervakantie
ingezonden! Hieronder lees je de columns die het meeste indruk hebben
gemaakt. We willen Diana van Ewijk bedanken voor het bedenken van de
#twittercolumn en het maken van de twittercolumngids!

Chantal:
Terwijl ik met weemoed verwassen rompers in de zak van max stop,
praat zoon al over vet en cool. Weer ingehaald door de tijd.
#twittercolumn
Nicoline:
“Nog twee nachtjes slapen”, zeg ik tegen peuter. “Ik wil niet slapen!”
antwoordt peuter. Tijd: voorlopig nog een vaag begrip.
#twittercolumn
Martha:
Stel dat je tijd kon bewaren en het lang houdbaar was, dan legde ik
een voorraad aan voor momenten die dan eeuwig mogen duren
#twittercolumn

MamsMagazine test het voor je

Op wolken lopen
Of ik een paar schoenen van het merk Wolky’s wil uitproberen.
’Nou graag!’. Nou ken ik Wolky vooral van de sandalen die
verpleegsters dragen. Ze lopen goed, zijn in verschillende
kleuren te krijgen maar niet echt mijn ding. Ik wist wel dat de
collectie uitgebreider was maar dacht dat deze vooral uit
schoenen bestond die mijn oma droeg. Wat zat ik ernaast.
Wolky heeft een hele mooie, hippe, eigentijdse collectie waar
ik, met mijn schoenentic, toch wel hebberig van wordt.
Het was nog lastig kiezen tussen al die kekke schoenen en
mooie laarzen maar uiteindelijk besloot ik voor een enkellaarsje van het model Lerma
te gaan. Wel een beetje een gok aangezien dit model een hakje heeft en een hele dag
op hakken lopen dat lukt sinds ik moeder ben niet echt meer.
Maar wat blijkt… hele dagen zijn geen probleem want deze schoenen lopen vanaf dat
je ze aantrekt gewoon heerlijk. Ik loop overdag veel en daarnaast draag ik mijn
jongste zoon veel in een draagdoek op mijn rug, wat ook best intensief is voor je
voeten en je lijf. Ik heb de Wolky’s dus goed getest en ze zijn glansrijk geslaagd.
Zelfs na een druk dagje in de Efteling liep ik nog op wolken!

Wolkyshop is de shop voor modieuze schoenen die niet
alleen mooi zijn om te zien, maar ook heerlijk zijn om te dragen! In collectie van
Wolkyshop voor deze winter vind je modellen en materialen die perfect passen bij de
nieuwste schoenentrends. De musthave voor dit seizoen; het
enkellaarsje is dan ook volop terug te vinden. Elke serie met een
eigen kenmerk qua zool en hak, de gebruikte leersoort, het design
en afwerking. Een ding hebben alle modellen gemeen: de
topklasse van Wolky. Dankzij de uitneembare, anatomisch
gevormde zolen, de kwaliteits-materialen en de comfortabele
leest zijn deze heerlijk zittende schoenen zondermeer made for
walking! Wolkyshop bezorgt gratis binnen heel Nederland en ook
het eventueel retourzenden is gratis. Bezoek voor een goed advies
Wolkyshop in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Dordrecht, Emmen,
Enschede Haarlem, Roermond, Zwolle of Düsseldorf.

Herfstvakantietips
In samenwerking met
Midweek Erf Bosgunst in de Achterhoek met 30% korting
Ga in de herfstvakantie eens lekker een midweek naar Erf Bosgunst (14p) in
de Achterhoek! Het ligt midden tussen de weilanden en vlakbij Vorden en
Zutphen. Terwijl jij onder het genot van een wijntje bijpraat rondom de
vuurkorf, kunnen de kinderen hier naar hartenlust spelen met de skelters, op
de trampoline, tafeltennissen en nog veel meer. Ook leuk is een zoektocht
door het kabouterbos van Wouterkabouter
waarvoor je kaboutermutsen krijgt. En bovendien
krijgt je 30% korting op de basishuurprijs!
Wil je met minder dan 8 personen naar Erf
Bosgunst? Dan kun je tijdens de midweken ook
gebruik maken van vakantiewoning "De Kleine
Hendrik". Aanbiedingsprijs tot 4p: € 250. De
meerprijs per extra persoon bedraagt € 15 p.p.p.n.
Lees meer

Kinderfilmfeest in Brabant
BKKC en de brabantse filmtheaters organiseren in de herfstvakantie het
superleuke kinderfilmfeest: Dagelijks films, maar ook een speciale opa &
omadag, workshops, meet & greet met hoofdrolspeelster Pippa Allen uit de
film Patatje oorlog, een peuterochtend en nieuw dit jaar: Kids only, voor
kinderen vanaf 9 jaar (ouders verboden!). Lees meer
Nieuwste voorstelling Sesamstraat: Elmo is jarig! 3+
Op zondag 21 oktober gaat de nieuwste Sesamstraat-voorstelling Elmo is
jarig! (3+) in première. In deze vrolijke familievoorstelling bereiden Bert,
Ernie en Tommie de verjaardag van Elmo voor. Samen werken ze aan een
mooi feest voor hun vriend... en Elmo? Die is net als
ieder kind wat zenuwachtig en slaapt de nacht voor zijn
verjaardag niet zo best als anders...
Maak ook kans op gratis kaarten! Lees meer

Herfstvakantietips
In samenwerking met
Workshop Kunst4Kids
Tijdens de herfstvakantie zullen de kunstenaars Olaf Mooij, Tanja Smeets,
Daan Botlek en André van de Wijdeven naar Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam komen om workshops te geven. Samen met hen
kun je van 16 t/m 19 oktober ervaren hoe het is om als kunstenaar aan de
slag te gaan. Voor kids van 5-9 jaar: van 13.00-14.30 uur en voor kids
van 10-14 jaar van 15.00-16.30 uur. Kosten zijn € 5 per kind en
reserveren is noodzakelijk via: www.boijmans.nl

Thomas de trein bij de Miljoenenlijn in Simpelveld
In de herfstvakantie op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2012
komt Thomas de trein samen met een aantal van zijn vriendjes op bezoek
bij de Miljoenenlijn (Zuid-Limburg). Wil je Thomas ook een keer in levende
lijven ontmoeten, dan moet je zeker komen kijken!
Tijdens dit geweldig leuke kinderevenement kun je treinritten maken met
de grote vrienden van Thomas, zoals met Douglas, Diesel of met Daisy de
railbus tussen verschillende
stations langs de spoorlijn. Op
alle stationnetjes waar de treinen
stoppen worden leuke
kinderactiviteiten georganiseerd
waar je aan kunt deelnemen, die
op een of andere manier allemaal
iets met Thomas en treinen te
maken hebben. Lees meer

Vitamines
peppen je
weer op
Daar is ‘ie dan… de eerste
verkoudheid, gevolgd door een
griepje, weinig energie of zelfs een
winterdip. Je ‘batterijtje’ is leeg. En
die moet zo spoedig mogelijk weer
worden gevuld, want kinderen, man
en vrienden vragen jouw energie.
Hoe kom je dus weer zo snel
mogelijk fit en vol energie. Of beter
nog, hoe laad je die accu weer op?
Vitamines zijn de oplossing, met als
toverwoord vitamine D.
Suzan Tuinier van het Vitamine Informatie Bureau (VIB) weet er alles van.
Niet alleen over vitamines en mineralen, maar ook over een druk bestaan
als moeder van twee jonge kinderen. Zij vertelt: “Als vader of moeder heb je
erg veel aan je hoofd. Naast je kinderen heb je natuurlijk je werk, maar ook
je sport of andere hobby’s. Het vreet energie. Soms zo veel dat je het idee
hebt dat je batterij leeg is. Na, bijvoorbeeld, de feestdagen of halverwege de
winter is je energie weg. Tijd voor actie! Als je voldoende gevarieerd eet en
dus diverse vitamines binnen krijgt, pep je zo weer op.”
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Maar zeg nou zelf, eet jij iedere dag die 200 gram groente?
In de online weerstandscheck van het VIB is dat de eerste
vraag. Tweehonderd gram is nog best veel, zeker als je
beseft dat veel groente, met name bladgroente, slinken
tijdens bereiding. Je hebt van deze groente voor bereiding
meer dan 200 gram nodig, om na bereiding nog 200 gram
over te houden. Tja, dan de volgende vraag: hoeveel fruit
eet jij per dag? Als je eerlijk antwoord geeft op een lijstje
aan vragen dan weet je hoe je weerstand op het
moment is. Doe de weerstandscheck!

Vitamine C

Om vol energie en fit de winter door te komen is het belangrijk om van alle
vitamine genoeg binnen te krijgen. Natuurlijk wil een goede nachtrust, voldoende
beweging en sociale contacten bijdragen aan een tevreden en gezond gevoel.
Suzan legt uit waarvoor bepaalde vitamines belangrijk zijn.
Eerst helpt ze een ‘fabeltje’ uit de wereld: “Verkoudheid treedt niet minder
vaak op bij het innemen van een hoge dosis vitamine C, maar de ernst en
duur van de verkoudheid lijken wel door vitamine C gunstig te worden beïnvloed.
Een goede weerstand vormt de basis van onze gezondheid. Met een sterk
immuunsysteem kunnen we ons beschermen tegen veel virussen of bacteriën die
ons lichaam continu proberen binnen te dringen. Vitamine C draagt bij aan je
immuunsysteem dat tijdens en na de inspanning onder druk staat.
Bovendien zorgt vitamine C ervoor dat ijzer beter wordt opgenomen. Bij een tekort
aan ijzer ben je sneller vermoeid. Een vers glas sinaasappelsap bij je warme
maaltijd, in plaats van bij het ontbijt, ‘werkt’ dus beter.” Behalve ijzer zorgt ook
magnesium dat je minder snel moe bent. De spieren hebben magnesium nodig voor
het vrijmaken van energie, voor de spieropbouw, spierontspanning en het
uithoudingsvermogen.
De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassen
mannen (19-50 jaar) vastgesteld op 300-350 mg en voor volwassen vrouwen op
250-350 mg. Magnesium komt veel voor in groente en fruit. Uit de VCP (Voedsel
Consumptie Peiling) blijkt dat Nederlanders veel te weinig groente en fruit
binnenkrijgen. Daarin zit niet alleen magnesium, maar zitten ook andere
belangrijke mineralen.

Het is dus belangrijk om voldoende
groente en fruit te eten.

Wondervitamine D

Een andere, zeer belangrijke vitamine, is D. “Het is duidelijk dat in de loop van de
winter de voorraad vitamine D in het lichaam naar beneden gaat. In de zomer
maak je buiten in de zon 2/3 van de hoeveelheid vitamine D aan, de andere 1/3
komt uit voeding. Vooral vette vis, margarine en eieren. Vaak valt er in die
wintermaanden in de voeding niet genoeg te compenseren om de voldoende
hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen. Licht doet veel goed!
Maar als het langer donker is, is een vitamine D-supplement een wondervitamine.
Je hebt die vitamine echt nodig voor sterke botten en tanden en ook voor de
weerstand en voor de spieren. Onderzoekers ontdekken steeds meer nieuwe
functies van deze veelzijdige vitamine. Zo hebben mensen met voldoende vitamine
D in het bloed minder vaak depressieve gevoelens. Een tekort aan vitamine D
kan het gehalte aan serotonine – het gelukshormoon - verlagen. En een
serotoninetekort wordt in verband gebracht met depressies”, aldus Suzan.

De B-vitamines

De batterij in ons lichaam heeft zeker ook B-vitamines nodig. Ze zijn belangrijk als
het gaat om fitheid. Vroeger dacht men dat er maar één vitamine B was. Later
bleek vitamine B uit meerdere afzonderlijke vitamines te bestaan. B-vitamines
zorgen vooral voor de verbranding van koolhydraten in onze voeding. Daar
krijg je energie van! Het Vitamine Informatie Bureau: “Bij inspanning verbruikt het
lichaam meer energie dan wanneer je zit en weinig doet. De energiebehoefte is
verhoogd en daardoor ook de behoefte aan veel B-vitamines. Die zijn nodig om te
zorgen dat de energie uit voeding ook daadwerkelijk beschikbaar komt.
Met name vitamine B1 en B3 zijn gekoppeld aan het energieverbruik.
Verder zijn foliumzuur en vitamine B12 belangrijk voor sporters, omdat ze
nodig zijn voor het aanmaken van nieuwe rode bloedcellen en voor de
reparatie van beschadigde cellen.”

Multi-fit

Het mag duidelijk zijn dat minder stress, even iets rustiger aan doen en zeker
tijd nemen voor jezelf én genieten van een gezonde voeding voor fitheid en
energie zorgen. Mamsatwork stelde samen met het Vitamine Informatie
Bureau een schemaatje op in welke voeding welke vitamine en mineralen zitten.
Want om je fit en energierijk te voelen heb je bijvoorbeeld naast vitamines ook
mineralen zoals ijzer en koper nodig. Lichaamscellen moeten worden voorzien
van zuurstof. Daar komt ijzer om de hoek kijken, want ijzer zit in hemoglobine,
de rode kleurstof in ons bloed. Hemoglobine zorgt voor het transport van
zuurstof door het lichaam. Daarom is moeheid vaak het eerste symptoom
van een ijzertekort. “Koper maakt, net als ijzer, onderdeel uit van
hemoglobine. Dus ook koper zorgt ervoor dat we ons fit blijven voelen”,
verduidelijkt Suzan Tuinier.
In het schema zie je waar de energievitamines in
voorkomen. Lukt het niet om ze via de voeding binnen te
krijgen? Neem dan een multivitamine ter aanvulling. Dan
ben je zo weer ‘multi-fit’ en krijg je alle vitamines en
mineralen binnen om je accu weer op te laden.
Doe de nieuwe vitaminetest van het Vitamine Informatie
Bureau!

Doe hi
er de
vitamin
e-test

Voedingsstof

Voedingsmiddel

Vitamines
Vitamine B1
Vitamine
Vitamine
Vitamine
Vitamine
Vitamine

B2
B3
B5
B6
B8

Vitamine C

Varkensvlees, volkoren brood,
zilvervliesrijst
Broccoli, melk, ei
Noten, varkensvlees, vis
Rundvlees, aardappelen, melk
Bananen, bruin brood, noten
Noten, sojabonen, eieren
Kiwi, sinaasappel, rode paprika,
aardappelen

Mineralen
Chroom

Volkoren brood, groenten, vlees

IJzer

(Rood) vlees, bruin brood, appelstroop

Koper
Mangaan
Molybdeen
Zink

Chocolade, lever, garnalen
Granen, rijst, noten
Peulvruchten, granen, noten
Vlees, vis, brood

Dit artikel is geschreven
door Marije Smit.
Marije is eigenaar van
www.schrijfster.com,
maar ook van
GaafvoorKInderen.nl
Met dank aan het
Vitamine informatie
Bureau!

Winacties

Spoil
Win deze sneakers van
Scapino. Noem 2 merken
van Scapino die ook in
tekenfilms voorkomen*
Stuur je antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Scapino
* Bekijk de voorwaarden op pag 46
om te kunnen winnen!

Win een waardebon van
€ 25,00 van Babypark.nl.
Laat ons weten hoe de
ultieme kinderstoel heet*
Stuur je antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Babypark
* Bekijk de voorwaarden op pag 46
om te kunnen winnen!

YOURSELF!
Win een waardebon van
€ 25,00 van vd.nl. Laat
ons weten met wat voor
spaarsysteem V&D werkt*
Stuur je antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. V&D
* Bekijk de voorwaarden op pag 46
om te kunnen winnen!

Win deze rugzak. Laat ons
weten uit welke serie deze
rugzak komt* Stuur je
antwoord naar
winactie@mamsatwork.nl
o.v.v. Travelbags
* Bekijk de voorwaarden op pag 46
om te kunnen winnen!

Met dank aan de diverse professionals. Hun
artikelen geven extra waarde aan dit Magazine.

Check de
winkelstraat op
MamsatWork
voor de mooiste
shops !

Meebloggen op
MamsatWork ?
Mail ons!

Met je Webshop
adverteren op
MamsatWork of
in ons Magazine?
Voorwaarden voor het
meedoen aan de winacties: Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief en
like onze facebookpagina
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