
Zwangerschap, voeding en beweging 

 

Elke eerste dinsdagavond van de maand zal Aniek Lettinga, gewichtsconsulent, een gratis 
informatieavond geven over gezonde voeding en beweging voor, tijdens en na de zwangerschap. 

De data voor komend jaar (2021) zijn als volgt: 

- 5 januari 
- 2 februari 
- 2 maart 
- 6 april 
- Vanwege meivakantie vindt er geen infoavond plaats in mei 
- 1 juni 
- 6 juli 

Deze avonden vinden voorlopig plaats via Zoom van 19.30-20.30u.  

 

Waar gaat deze informatieavond over? Waarom is gezonde voeding en voldoende beweging zo 
belangrijk voor, tijdens en na de zwangerschap? 

Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op je vruchtbaarheid en het vergroot de kans op een 
zwangerschap. Als een vrouw voor de zwangerschap gezond eet, zorgt dit ervoor dat haar lichaam 
voldoende voedingsstoffen heeft. Bij een zwangerschap krijgt je ongeboren kindje dan ook 
voldoende voedingsstoffen binnen en is de kans op een goede start groter dan wanneer je als vrouw 
geen goede voedingstoestand hebt voor en tijdens de zwangerschap.  

Wanneer je kindje geboren is en je eet gezond, ben je sneller van je zwangerschapskilo’s af (die je er 
tijdens je zwangerschap niet aan hebt gegeten, want eten voor 2 is nergens voor nodig) en het mooie 
is dat je het gezonde eetpatroon ook doorgeeft aan je kindje. 

Naast gezonde voeding is voldoende beweging ook erg belangrijk: dit zorgt zowel voor, tijdens als na 
de zwangerschap voor een betere conditie, sterkere spieren en een beter uithoudingsvermogen wat 
allemaal ten goede komt tijdens en na de zwangerschap en het verkleint de kans op kwaaltjes en 
versnelt het herstelproces. 

 

Wil je je aanmelden voor deze informatieavond?   

Aanmelden kan via: anieklettinga@vitalitasgezondadvies.nl en is mogelijk tot en met de zondag 
voordat de informatieavond plaats vindt. 

 

Wil je graag begeleiding voor je gewicht voor, tijdens of na je zwangerschap?  

Ook dan kun je mailen naar anieklettinga@vitalitasgezondadvies.nl.  

 

 


