
Gezond zwanger...Waarom?                           
Inmiddels weet iedereen dat een gezonde leefstijl en een gezond gewicht belangrijk zijn. Heb je een 
kinderwens of ben je inmiddels zwanger? Dan is een gezonde leefstijl en gezond gewicht niet alleen 
belangrijk voor jou, maar ook voor je ongeboren kindje.  

Een gezonde leefstijl en gezond gewicht (bij zowel vrouw als man) vóór een zwangerschap kunnen 
zorgen voor een snellere bevruchting én zorgen ervoor dat zowel eicel als zaadcel een goede 
voedingsbodem hebben de eerste dagen na de bevruchting. Een gezonde leefstijl en gezond gewicht 
tijdens de zwangerschap geven minder kans op complicaties gedurende de zwangerschap en 
bevalling. Een gezonde leefstijl en gezond gewicht tijdens de zwangerschap zorgen voor een gezonde 
basis voor je ongeboren kindje. Door je al vanaf het moment dat je een kinderwens hebt, bewust te 
zijn van je gewicht en leefstijl en deze op een positieve manier aan te passen, maak je grote 
gezondheidswinst. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de toekomst van je kindje en jullie als gezin. 
Een gezond gewicht en een gezonde leefstijl worden op deze manier geïntegreerd in jullie levensstijl, 
waardoor de kans op bijvoorbeeld overgewicht voor je kindje verkleind wordt.  
Wie ben ik?                

Mijn naam is Aniek Lettinga. Na mijn opleiding Gezondheidswetenschappen 
heb ik mij altijd bezig gehouden met gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. Sinds 2014 ben ik gewichtsconsulent - met extra 
specialisaties ‘voeding en gezin’, ‘Kind en voeding’ en ‘emotie-eten’ - en heb 
ik al vele dames, heren en kinderen mogen begeleiden in hun weg naar een 
gezondere leefstijl. Bij leefstijl wordt vaak voornamelijk gedacht aan voeding 

en beweging, maar er komt meer bij kijken. Denk ook aan stress, ontspanning en slaap. Het 
kernwoord is ‘balans’.  

Sinds 2020 werk ik voor de Verloskundigenpraktijk Weert om zwangere dames, hun partner en 
kinderen te begeleiden voor, tijdens en na hun zwangerschap.  

Werkwijze  

Een verloskundige van de praktijk houdt de gezondheid en ontwikkeling van jou en je kindje 
nauwlettend in de gaten. Zij kan je wijzen op een consult met mij. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn 
wanneer je in korte tijd erg veel bent aangekomen of wanneer je overgewicht of obesitas hebt. Na 
een eerste telefonische kennismaking kunnen we snel te werk gaan.  

Uitgebreid consult (€ 65,- incl BTW) Naast alle informatie rondom je zwangerschap(swens) wil ik 
meer inzicht in je eet- en beweegpatroon en zal ik je vragen een dagboek bij te houden. Hierdoor 
word jij je bewuster van je eet- en beweegpatroon en ik haal hier veel informatie uit. Met gerichte 
tips en adviezen kun je na dit uitgebreide consult aan de slag.  

Vervolg consult (€ 20,- incl BTW, +/- 15 minuten) Gedragsverandering heeft tijd nodig. Tijdens de 
vervolgconsulten bespreken we je voortgang en kun je vragen stellen over dingen waar je tegenaan 
loopt.  

Afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt afgesloten, krijg je een consult (deels) vergoed.  



Wil je graag meer informatie of een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op:  

Aniek Lettinga - Vitalitas Gezond Advies  

anieklettinga@vitalitasgezondadvies.nl  

06-29315716 


