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Op de voorpagina presenteren we de nieuwe
Sportvoedingspiramide van de Vereniging Sport
diëtetiek Nederland. Deze maakt in één keer duidelijk
waar het om gaat bij sport en voeding: de basisvoeding.
Die moet altijd goed zijn als je optimaal wil presteren.
Pas als de basis goed is, kan eventueel gekeken worden
naar sportspecifieke voeding en sportvoedings
supplementen.
Dit is de kern van alle verhalen die deskundigen met
ons hebben gedeeld voor deze Voeding Magazine
over sport en voeding. Zoals de vier sportdiëtisten
die vertellen over hun ervaringen met topsporters en
voedselhypes en over de uitdagingen die ze tegenkomen.
Dat de basis goed moet zijn, neemt niet weg dat er interessant onderzoek wordt gedaan naar sportvoeding en
supplementen. Dr. Lex Verdijk geeft een kijkje in onderzoek naar de effecten van eiwitten en bietensap bij topsporters. Daarnaast zijn er nieuwe cijfers over supplementengebruik in Nederland en de rol die diëtisten
daarbij spelen.
De diëtist staat ook centraal tijdens ons Zuivelsymposium
dat 24 november plaatsvindt. We richten ons dit keer
op de rol van de diëtist bij de behandeling van type 2
diabetes. Bijzonder is dat we dan ook de resultaten
presenteren van een groot GfK-onderzoek naar hoe de
patiënt zijn leven als type 2 diabeet en daarbij geleverde
zorg ervaart. Het symposiumprogramma staat op de
achterkant van deze Voeding Magazine. Zorg dat je er
bij bent en meld je aan!
We hebben voor dit nummer geweldige gesprekken
gehad en er is zoveel meer verteld, dat we uitgebreide
verhalen voortaan op Zuivelengezondheid.nl plaatsen.
Wij zijn altijd benieuwd naar jullie mening. Laat het
ons weten via redactie@voedingmagazine.nl als je wilt
reageren of een artikel wilt indienen.
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