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Compleet menu.
En bijna alles een dag van
tevoren klaar te maken!

Geniet met je maagverkleining

MAG JIJ DAT WEL
ETEN?
Tips om met lastige vragen
om te gaan zodat je er zelf
minder door geraakt wordt.

GOEDE
VOORNEMENS
Stop met loze beloften aan
jezelf. Dit jaar gaat het je
lukken!

FEESTDAGEN
ZONDER STRESS
Hoe CORONA voor rust
kan zorgen in je hoofd.

FEESTELIJKE HAPJES EN
ALCOHOLVRIJE
COCKTAILS
Alcohol en je
maagverkleining

Fijne feestdagen
met je
maagverkleining
Lieve lezer van dit magazine,
De feestdagen zijn in aantocht. Dit jaar zullen de
feestdagen door het coronavirus anders zijn dan
normaal. Waarschijnlijk mogen we maar met een
beperkt aantal mensen in een ruimte samenzijn en
zijn ook restaurants en cafés gesloten. Feestdagen
met je maagverkleining, is dat überhaupt nog wel
mogelijk? Want je kunt nog maar beperkt hapjes
eten, je kunt niet meer zoveel alcohol drinken als
voor je operatie en wat te denken van dat
schuldige stemmetje dat je waarschuwt als je
anders eet dan normaal? Als antwoord op die
vraag dit magazine. Feestdagen met een
maagverkleining zijn juist heel goed mogelijk. Het
fijne is dat als je beseft dat het niet alleen om
eten en drinken gaat, maar dat feestdagen bedoeld
zijn om heerlijk te ontspannen en te genieten van
elkaar, je zult merken dat dit heel veel rust geeft.
En ja, het is heel anders dan andere jaren door
corona. Maar dat betekent dat je creatief zult
moeten worden en binnen dat wat mogelijk is moet
gaan zoeken naar feestelijke manieren om het fijn
te hebben. Dit magazine is met veel liefde
gemaakt hebben en helpt je op weg. En weinig
inspiratie voor het kerstmenu? Ook daar hebben
we aan gedacht. Veel plezier en heel fijne
feestdagen!
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Zo zorg je dat je zelf de regie
blijft houden over wat je wilt
drinken.

Plezierig eten met de
feestdagen
OOK MET EEN MAAGVERKLEINING
Natuurlijk is het spannend. Je hebt

Mijn beste advies voor de feestdagen is om

misschien net je maagverkleining, bent

ze te benaderen zoals je andere dagen

nog aan het ontdekken wat je wel en niet

benadert. Waarom zouden deze dagen

kunt eten en dan komen de feestdagen

voor zoveel stress moeten zorgen?

eraan. Buiten het feit dat alles anders is

Waarom niet gewoon bedenken, het duurt

door het coronavirus kan dat voor extra

een paar dagen en daarna gaat het gewone

stress zorgen. Onzin? Ja, makkelijk gezegd,

leven weer gewoon door? Natuurlijk kun je

maar hoe doe je dat dan? Ook als je al

een dumping krijgen omdat je net te veel

langere tijd je maagverkleining hebt denk

zoetigheid hebt gegeten. Nou en? Zit de

je misschien terug aan vorig jaar, toen je

dumping uit en besluit om een volgend

ongevraagd enkele kilo's was aangekomen

moment minder zoetigheid te eten. En

omdat het zo moeilijk was om je structuur

klinkt dit te simpel? Ja, eerlijk gezegd is

vast te houden. En toch is het volgens ons

het ook zo simpel. Het zijn de niet-

heel makkelijk om te genieten van de

helpende gedachten in je hoofd die het

feestdagen en te blijven letten op je

moeilijk maken. Niet het eten. Daar mag je

eetpatroon. Eten heeft een functie. En met

gewoon van genieten. Ook met je

de feestdagen is eten er vooral op gericht

maagverkleining.

om samen te zijn. Om samen te genieten

Praat met jezelf, maak afspraken. En gaat

van heerlijk eten. En dat is nou ook

het toch een keer mis? Dan pak je je het

precies wat we je willen vertellen.

volgend moment weer terug.

Waarom bij voorbaat al die
stressgedachten? Je gaat er niet minder
van eten en je geniet zo niet van je
feestdagen.

"Ontspanning in je hoofd
betekent ontspanning op je bord."

ONTSPANNEN ETEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN
01

02

Plan gewoon je
eetmomenten, net
als anders.

Besef waar jouw
feestdagen om
gaan. Het gaat om
samenzijn, liefde
voor jezelf en je
omgeving.
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Wees niet te streng
voor jezelf. Juist
daardoor ga je de
andere dagen
"inhalen" wat je
gemist hebt.

05
Zijn de feestdagen
anders? Bedenk
wat je wel kunt in
plaats van wat niet
kan.

Geef van tevoren je
eetlijstje door. Zo
voorkom je
verrassingen en kun
je ontspannen eten.

06
Spreek met jezelf
af wat je wel en
niet wilt. En
herinner jezelf
hieraan.

07

08

Alle remmen los?
Prima, als dat jouw
keuze is. Echter,
een middenweg is
ook prima.

Leg uit dat je nog
niet weet hoe alles
valt en dat er
mogelijk een
dumping kan komen.
Praten helpt!

Het allerbelangrijkste
wat
we je mee kunnen
geven als
lotgenotenadvies is
dat onzekerheden er
mogen zijn. Je mag
het even niet weten.
Je mag op zoek gaan
naar wat wel en niet
lukt met eten. Hoe
rustiger je dit alles
benadert, hoe meer je
lichaam dat kan
waarderen. Een beetje
lief zijn voor jezelf.
Vooral tijdens de
feestdagen. Geef
jezelf en je
maagverkleining de
tijd. De tijd om aan
alle veranderingen te
wennen.

Het kerstmenu
MET DEZE RECEPTEN KUN JE HEERLIJK
MEE-TAFELEN MET DE REST

Voorgerecht
Citroengras-pompoensoep

Hoofdgerecht
Feestelijke beenham uit de oven met
aardappelkroketjes en witlof uit de oven met
brie en cranberry's

Nagerecht
Kersttiramisu van skyr
met rood fruit

Citroengras-pompoensoep
4 personen

1 ui* 2 teentjes knoflook* 1 stengel citroengras*
een stukje verse gember* 1 kg pompoenstukjes*
de schil van 1 limoen* 1 el vissaus* 1 liter
groentebouillon* 1 blikje kokosmelk* verse
koriander naar smaak

Snipper de ui en pers de knoflook uit. Snijd de buitenste laag
van het citroengras. Plet het citroengras fijn met een mes.
Doe wat olijfolie in een pan. Bak hierin de ui en knoflook
glazig. Voeg de verse gember, gekneusd citroengras, de
pompoen, limoenschil en de groentebouillon toe. Laat 10
minuten zachtjes koken. Voeg de kokosmelk toe. Breng op
smaak met peper en zout. Laat het geheel nog 15 minuten
zachtjes koken. Serveer wat verse koriander of bieslook erbij.

Het kerstmenu
MET DEZE RECEPTEN KUN JE HEERLIJK MEETAFELEN MET JE GASTEN

Feestelijke beenham met
aardappelkroketjes en witlof uit de
oven met brie en cranberry's
1 grote naturel beenham van de supermarkt* marinade: 2 el
mosterd, 2 el basilicumazijn, 5 el olijfolie, 2 el basilicumsiroop,
1 el gembersiroop, peper en zout, 3 el Italiaanse kruiden
2 stronkjes witlof * 1 handje cranberry’s * 100 gr brie *
1 theelepel tijm* 30 gr walnoten* 1 el honing
1 zak aardappelkroketjes van de supermarkt
(of Pommes duchesse)

Bereiding:
Begin met de marinade maken voor de feestelijke beenham.
Meng de ingrediënten met elkaar en smeer hiermee de
beenham in. Laat een uurtje marineren in de koelkast. Zet de
oven op 180 graden. Zet de beenham 60 minuten in de oven.
Bereid ondertussen de witlof.
Breng een pannetje met water aan de kook en blancheer de
witlof ongeveer 2 minuten. Halveer de witlof en snijd het hart
eruit. Deze mag er ook in blijven, maar verwijder deze dan
voordat je de witlof eet. Leg de witlof dan in een ovenschaal.
Snijd plakjes van de brie en verdeel deze over de witlof. Hak de
walnoten en verdeel deze ook over de witlof evenals de
cranberry’s en tijm. Bak de witlof in 15 minuten gaar. Bereid de
aardappelkroketjes zoals op de verpakking staat.
Serveer alles bij elkaar op een mooi gedekte tafel en geniet!

Het is belangrijk dat je de dingen goed plant. Begin met de beenham, als deze 40 minuten in de
oven staat dan zet je de witlof erbij en de aardappelkroketjes. Het voordeel van ovengerechten is
dat als het eenmaal erin staat, jij alle tijd van de wereld hebt.

Het kerstmenu
MET DEZE RECEPTEN KUN JE HEERLIJK MEETAFELEN MET JE GASTEN
je kunt dit nagerecht prima een dag van tevoren bereiden. Zo hoef je het de volgende dag alleen nog maar feestelijk op te dienen

Kersttiramisu
4 personen

Ingrediënten:
2 el stevia-zoetstof
250 gr mascarpone
2 eieren
cacao
175 gr lange vingers
1 espresso (90 ml)
2 tl amandelaroma (of amaretto)

Bereiding:
Begin met het zetten van een espresso en laat de koffie afkoelen. Maak een kom en je mixer
vetvrij. Dit kun je doen door met een keukenpapiertje met wat citroensap erop erlangs te
gaan. Scheid de eieren. Doe de eiwitten in de kom die je net vetvrij hebt gemaakt. Klop de
eiwitten op totdat ze stijf zijn en je de kom dus ondersteboven kunt houden.
Meng in een andere kom het eigeel met de zoetstof totdat het romig is. Daarna meng je de
mascarpone er even kort doorheen. Als dit goed gemengd is schep je ook de eiwitten
erdoorheen. Doe de koffie en amandelaroma/amaretto in een kom.
Doop een lange vinger even kort in dit mengsel en leg dan in een (oven)schaal (met de
gesuikerde kant naar boven). Bedek de bodem van de ovenschaal met lange vingers die je
allemaal in de koffie hebt gedoopt. Daarna verdeel je de helft van het mascarponemengsel
over de lange vingers. Daarna weer een laag lange vingers en eindig met een laag van het
mascarponemengsel.
Strooi wat cacao over de bovenkant. Dit kun je doen met behulp van een zeefje. Zet de
tiramisu een paar uur in de koelkast (het liefst een hele nacht), totdat hij goed is opgesteven.
Serveer op leuke bordjes en geniet van dit rijke, smakelijke nagerecht.

De allerlekkerste
kruidenboters

Meng de ingrediënten in de
keukenmachine en klaar is je
heerlijke kruidenboter

ZO HEB JE DIRECT SUCCES MET JE
FEESTELIJKE BIJGERECHTEN

Aardbeien-kruidenboter

Maries superkruidenboter

100 gram zachte roomboter
handje verse aardbeien

100 gram zachte roomboter

1 tl vanille-extract

1 tl mosterd

handje verse basilicum

1 tl kerrie
1 tl Italiaanse kruiden

Limoen-korianderboter

1 augurk
2 teentjes knoflook

100 gram zachte roomboter

snufje zeezout

2 el gehakte koriander

1 el limoensap

rasp van 1 limoen
snufje zeezout en peper

-

Tip:

Gebruik in plaats van stokbrood ook eens naanbrood, ciabatta of breekbrood.

Feestdagen zonder
stress
HET CORONAVIRUS KAN ONS OOK IETS LEREN!

De hele wereld staat al maanden stil

Als corona ons een ding heeft geleerd

door corona. De feestdagen zullen

dan is het wel dat we geen controle

andere dagen worden dan dat we

hebben. Op televisie heeft de ene na de

gewend zijn. Grote groepen mensen bij

andere "deskundige" een mening over

elkaar aan tafel zal niet mogelijk zijn,

corona. En wat doet het virus

ook zijn de feestjes en uit eten gaan

ondertussen? Gewoon doorgaan, en het

vermoedelijk niet mogelijk. Dus

laat zich pas stoppen met een vaccin of

misschien moeten we iets leren van

als we met zijn allen de leefregels

deze coronaperiode. Moeten we leren

nakomen. Neem de coronatijd als

dat we mogen "onthaasten". Als de

inspiratie voor jezelf. Beslis om je

wereld stilstaat waarom dan niet ook de

stresslevel te reduceren. Hou het

stress in ons hoofd naar de achtergrond

simpel, hou het overzichtelijk en

laten verdwijnen? De feestdagen zijn

vooral: geniet! Geniet op jouw manier,

dagen waarop je met elkaar liefde viert.

zoals jij graag de feestdagen door wilt

Maar ook dagen waarop je even stilstaat

brengen. Als je bekijkt wat je allemaal

bij het afgelopen jaar. Wat is er allemaal

nog wel kan, dan levert dat naast een

gebeurd dit jaar? Wat ging goed? Wat

hoop ruimte ook positiviteit op in je

wilde je graag anders?

hoofd en kun je meer genieten.

Voordelen van je
maagverkleining
Plezier met de feestdagen
Doordat het niet meer alleen om eten
draait ga je waarschijnlijk een iets
zinvollere, diepere betekenis geven aan de
feestdagen

Je krijgt complimentjes omdat je er zo
goed uitziet

Je zit lekker in je vel en straalt dit uit naar
je omgeving

Je kunt leuke activiteiten ondernemen met
je gezin of vrienden

Je voelt je fitter

Je bent trots op jezelf omdat je je kan
beheersen met eten

Je hebt geen last meer van een kater

Je mag het menu bepalen omdat er
rekening gehouden wordt met je

Je besteedt aandacht aan je uiterlijk

Doordat je misschien minder schaamte
hebt vind je het leuk om op foto’s te
staan

Enjoy

GOEDE VOORNEMENS
De feestdagen zijn de dagen van bezinning.
Bijna iedereen neemt zich met oud en
nieuw voor om in het nieuwe jaar eindelijk
de goede voornemens uit te gaan voeren.
Wat maakt het nou zo moeilijk om deze vol
te houden? En hoe kun je toch gewoon
uitvoeren wat je je voorneemt? We geven je
wat praktische hulp.
De eerste periode na je maagverkleining
verkeert bijna iedereen in een
jubelstemming. Je valt af, je kunt ineens een
jurkje of een broek aan wat van tevoren niet
ging en de weegschaal geeft het magische
getal onder de 100 aan. Je voelt je gelukkig.
Gelukkig met je dappere keuze voor een
maagverkleining, gelukkig omdat er eindelijk
na heel veel jaren een oplossing is gekomen
voor je overgewicht. Je neemt jezelf voor om
nooit meer dik te worden. Dat betekent dat
je je goede voornemens zult moeten
uitvoeren. En niet alleen in het eerste jaar,
ook in het tweede, derde en alle volgende
jaren. Je zult moeten zorgen dat je andere
manieren vindt om met eten om te gaan dan
je voorheen deed.
De belangrijkste reden dat mensen hun
goede voornemens niet volhouden is omdat
ze niet genoeg discipline hebben om het vast
te houden. Dit klinkt misschien negatief,
maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn namelijk
een aantal tips die je kunt gebruiken om
ervoor te zorgen dat jij jouw goede
voornemens langer vol kunt houden. Het
eerste jaar doet je maagverkleining nog veel
voor je.
Eigenlijk maakt het je ook een beetje lui.
Want je krijgt een dumping, of je zit snel vol
als je niet de juiste voedingsstoffen eet. Je
lichaam doet het werk en geeft zodoende
ook aan je brein een signaal dat je bepaalde
dingen beter niet kunt eten. In de jaren erna
is het belangrijk dat je zelf actief blijft om je
goede voornemens uit te voeren. Ondanks
dat je misschien meer kunt eten, of bepaalde
voedingsstoffen wel weer kunt nuttigen
zonder problemen.

Het blijkt dat als je jezelf van het begin af
aan actief hebt gemotiveerd om je
eetgedrag te veranderen dat dit helpt om je
goede voornemens uit te voeren. Je hebt
naast het feit dat je lichaam je corrigeert ook
zelf voor ander gedrag gezorgd.
Dit zorgt ervoor dat je je goede voornemens
ook jaren later nog kunt uitvoeren. Ieder van
ons raakt teleurgesteld als we moeten
constateren dat iets niet gelukt is. De kans
dat je in een negatieve spiraal komt is groot
en daardoor bestaat de kans dat je je goede
voornemens verwaarloost. Het voordeel is
dat je elk moment van de dag mag
besluiten om het anders te gaan doen. Je
hoeft het niet alleen te doen!

ZO HOUD JE JE GOEDE
VOORNEMENS VOL!
1) Maak je goede
voornemens niet te groot:

4) Communiceer over je
voornemens:

7) Beslis dat het jouw keuzes
zijn:

Begin met kleine stapjes. Het is
veel makkelijker om kleinere
stappen te nemen dan ineens
grote sprongen te moeten
maken.

Leg aan je omgeving uit wat je
wilt en hoe je dat wilt bereiken.
Vraag steun aan je omgeving.
Als jij minder wilt snacken en je
partner zit iedere avond met
een bak chips bij je op de
bank, wordt het moeilijker dan
wanneer je steun krijgt bij je
goede voornemens.

Jij bepaalt of je goede
voornemens haalbaar zijn of
niet. Jij hebt de regie! Fijn dat
iedereen mee wil denken,
maar besef dat de oplossing of
het goede voornemen van
anderen niet per se bij jou
hoeft te horen. Een goed
voornemen kan pas uitgevoerd
worden op het moment dat je
de stappen neemt zoals ze
voor jou bedoeld zijn.

2) Durf te falen:

Goede voornemens lukken niet
ineens. Dat gaat met vallen en
opstaan! Sta weer op als het je
even niet lukt. Krijg duidelijk
wat ervoor heeft gezorgd dat
het niet lukt.
3) Zoek zelf naar
oplossingen:

Als je keer op keer vastloopt
met een goed voornemen
uitvoeren is er meer aan de
hand dan alleen gebrek aan
discipline. Breng in kaart wat je
belemmerende factoren zijn.
Zoek naar alternatieven. Als jij
bijvoorbeeld als goed
voornemen iedere zondag wil
gaan sporten, maar op zondag
willen jouw kinderen quality
time met je, zorg dan voor een
oplossing. Planning zorgt
ervoor dat iets haalbaar is.

5) Herken je valkuilen:

Weet wanneer je het moeilijk
krijgt om je goede voornemen
uit te voeren. Bij welke emoties
is dit moeilijk? In welke
situaties? Kun je hier
alternatieven voor verzinnen?
6)Kies voor slechts één goed
voornemen:

Verschillende dingen tegelijk
doen kan erg moeilijk zijn.
Multitasking klinkt misschien
wel interessant, maar het blijkt
uit onderzoek dat het niet echt
productief is – het tegendeel is
zelfs waar. Wanneer je een
aantal goede voornemens hebt
is het moeilijker om ineens al
die veranderingen in jouw
leven door te voeren.

8) Houd rekening met je
persoonlijke situatie:

Soms kunnen goede
voornemens botsen met je
persoonlijke situatie. Het kan
zijn dat er op dit moment
dermate veel onrust is in je
leven dat het helemaal niet
reëel is om direct je goede
voornemen uit te voeren. Dat
wil niet zeggen dat je het aan
de kant zet, maar even een
pauze inlassen en eerst je
situatie meer overzichtelijk
krijgen kan je helpen om je
voornemen uit te voeren. Wees
niet te streng voor jezelf. Uitstel
hoeft echt geen afstel te
betekenen.

Ongemakken
tijdens
de feestdagen
SOMS ZIT JE MAAGVERKLEINING JE IN DE WEG!
Het kan voorkomen dat je, omdat je uit je dagelijkse structuur gaat tijdens de feestdagen,
ongemakken gaat ondervinden van je maagverkleining. Logisch, want je kleine minimaag weet immers niet dat het feestdagen zijn. In dit artikel helpen we je bij welke
ongemakken je tegen kunt komen en wat je kunt doen op dat moment. Gewoon een
beetje steun voor elkaar!
Je zit snel vol tijdens het kerstdiner
Dit kun je voorkomen door overal kleine beetjes van mee te eten. Waar de rest zich tegoed
doet aan het hele gerecht kun je gewoon na een aantal happen zeggen dat je stopt. Zo
heb je er toch van kunnen genieten en blijft er nog ruimte over voor de rest.
Je kunt je bezwaard voelen dat je niet je hele bord leeg kan eten
Vertel gewoon van tevoren aan je omgeving dat je kleinere porties kunt eten en dat dit
niets te maken heeft met hun kookkunsten. Een beetje communicatie doet wonderen en
zorgt ervoor dat jij je niet onnodig bezwaard hoeft te voelen.
Je kunt last krijgen van boertjes, winden laten of een borrelende buik
Ja, dit is lastig. Omdat je mogelijk andere ingrediënten eet dan normaal kan het zijn dat je
maag allerlei reacties daarop geeft. Het eerlijkste advies is om het gewoon te laten
gebeuren en je omgeving te vertellen dat dit met je maagverkleining te maken heeft.

Ongemakken
tijdens
de feestdagen
SOMS ZIT JE MAAGVERKLEINING JE IN DE WEG!
Je kunt niet eten en drinken tegelijk
Eigenlijk is dit niet echt een nadeel. Maar we kunnen ons voorstellen als iedereen lekker
aan een wijntje zit dat jij ook graag zou willen dat je eten en drinken samen kunt. Ik zou
me niet te druk maken als je dit voor een keer doet. Dat kan geen kwaad en als je de
volgende dag gewoon weer je structuur oppakt is er niks aan de hand.
Je hebt te veel gegeten
Dit ongemak gebeurt regelmatig. Het beste advies is om jezelf de tijd te geven om te leren
wanneer je vol zit. In het begin zal je regelmatig "overeten", met alle gevolgen van dien. Je
zult de tijd moeten uitzitten en de volgende keer andere keuzes moeten maken. Hoe
rustiger je hierin jezelf de tijd geeft, hoe beter dit gaat. Probeer te luisteren naar signalen
van je lichaam.
Je krijgt te veel suikers binnen waardoor je je heel moe en energieloos voelt
Dumpingen komen tijdens de feestdagen vaker voor dan tijdens normale dagen. Door een
te snelle lediging van je maag in combinatie met te veel suikers en snelle koolhydraten ga
je zweten, je misselijk voelen, gapen, ontzettend moe zijn en kan het zijn dat je
daadwerkelijk een half uurtje moet gaan liggen voordat je dumping voorbij is. Ook de late
dumping kan voorkomen. Uitzitten en voor jezelf bedenken dat het een manier is van je
lichaam om je te corrigeren voor de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt.
Je bent onzeker doordat het de eerste keer is dat je de feestdagen met je
maagverkleining doorbrengt
Besef dat dit normaal is. Alle nieuwe dingen zijn spannend. Door een goede planning te
maken en afspraken met jezelf te maken in wat je wel en niet wilt eten hoeft het niet eens
zo gek spannend te zijn.

Mag jij dat wel eten?
O N G E V R A A G D

A D V I E S

N A

J E

M A A G V E R K L E I N I G

"Laat me
gewoon
genieten
van mijn
stukje
gebak."
We kennen het allemaal, die ene

Ook toen ik nog 140 kilo woog

en leefpatroon te bemoeien. Dus

vriend(in) of die ene tante die

vond ik dat mensen vaak

in plaats van superchagrijnig te

terwijl jij op een feestje een

dachten dat ze zomaar

reageren gaf ik een standaard

lekker puntje gebak neemt

opmerkingen konden maken

antwoord: " Ik merk dat je

besluit haar mening ongevraagd

omdat ik dik was. Waarbij er

weinig weet van

te delen met je. "Mag jij dat wel

niet echt rekening werd

maagverkleiningen, want

hebben?" Of de andere topper:

gehouden met mijn gevoelens.

jazeker, wij mogen een stukje

"Ik dacht dat je met een

Ik wilde regelmatig antwoorden:

gebak hebben en ik moet zeggen

maagverkleining geen gebak

"Wat denk je nou zelf?" of

dat ik er het meeste van geniet

meer kunt eten." Goedbedoelde

"Bemoei je met je eigen zaken!"

zonder deze onwetende

adviezen, maar jij kan er op dat

Maar in plaats daarvan besloot

opmerkingen." Soms koos ik er

moment aardig ongemakkelijk

ik dat ik ze wat voorlichting zou

ook voor om helemaal niets te

van worden. Want hoezo moet

geven over mijn

zeggen. Ik keek mijn tante dan

jij je verantwoorden omdat je

maagverkleining en dat de

gewoon aan met een blik die

een stukje gebak eet? Waarom

opmerkingen waarschijnlijk

genoeg zei en ging verder met

zou jij niet mogen genieten van

gemaakt werden uit

het genieten van mijn stukje

iets lekkers en waarom denken

onwetendheid. Juist door

gebak. Ik besloot in elk geval dat

mensen zo snel dat ze

defensief te reageren bevestigde

ik met niet meer gek liet maken

ongevraagd iets moeten

ik wat een ander dacht.

door dat schuldig stemmetje

opmerken omdat je dikker bent

Namelijk dat ze het recht

diep in mij dat vertelde wat ik

dan de anderen?

hadden om zich met mijn eet-

wel en niet mocht doen. En dat
gaf rust.

De kunst van relativeren

Feestdagen
zonder gedoe!
Er zijn mensen die al maanden voordat de kerstdagen
aan de buitenkant versieren. Het kan niet op, niets is te
gek. Maar wat als je nou gewoon niet zo van de feestdagen
houdt en die "verplichte" gezelligheid niet tijdens de
kerstdagen en oud en nieuw wilt hebben? Ik weet van
mezelf dat toen ik een keer tijdens oud en nieuw om 22.30
's avonds zo ziek werd dat ik huilend naar huis werd
gebracht en dat ik alleen maar eraan dacht hoe zielig ik
was omdat ik oud en nieuw miste. Eenmaal thuisgekomen
waren mijn emoties weer wat bedaard en bedacht ik dat
het gewoon 31 december was en morgen 1 januari en dat er
niets aan de hand was. Ik kon iedere dag mijn vrienden en
familie ontmoeten en hen het beste wensen. Ik kon de
week erna als ik opgeknapt was ook een feestje geven. En
die relativering tijdens oudjaarsavond zorgde ervoor dat ik
de jaren erna een stuk relaxter naar de feestdagen keek.
Waarom je druk maken of iedereen in de familie wel met
elkaar op kan schieten, waarom bezig zijn met die ene
vriend(in) die als hij/zij te veel gedronken heeft wel eens
lastig kan zijn, wat met al je onzekerheden of je wel genoeg
drank en eten in huis hebt? Het doet er niet meer toe op het
moment dat je de controle daarover loslaat. Corona dwingt
ons om anders naar onszelf en onze omgeving te kijken.
Dus laat de feestdagen dit jaar dan ook niet beïnvloeden
door zaken waar we geen controle over hebben. Maar
besteed je aandacht liever aan dingen die je wel kan
veranderen. Dat levert een hoop positieve energie op.
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beginnen bezig zijn met hun huis aan de binnenkant en

JE
EMOTIES
LEREN
KENNEN
Je hebt misschien goede redenen om dat je voelt te willen vermijden. Misschien ben
je bang voor wat er komt, dat de emoties zo sterk zijn dat je ze niet meer aankunt. Of
misschien is jouw leven op dit moment gewoon even niet eenvoudig. Echter er
zullen altijd emoties zijn. Gelukkig maar. Want emoties zijn belangrijk om goede
keuzes te leren maken. Je hebt ze niet voor niets. Ze zeggen iets over wat jij
belangrijk vindt, wat jou raakt en wat je hart nodig heeft. Als je continu je emoties
zou negeren of wegdrukken, dan zou je de kans mislopen om gehoor te geven aan je
eigen behoeften. De kunst is op een wijze manier je emoties te betrekken bij je
beslissingen zonder je er volledig door te laten leiden. Gevoelens zijn als een kraan.
Zet je die vol open, dan kan de stroom je overvallen. Zet je de kraan uit, dan heb je
geen toegang meer tot het water dat je nodig hebt. Wanneer je de kraan van emoties
rustig laat stromen en ziet wat er gaande is, dan kun je je emoties op een zinvolle
manier gebruiken.
Hoe vaak hoor je wel niet: "luister naar je gevoel". Maar ben nu eerlijk, als je continu
luistert naar alleen je gevoel zou je dan niet erg uit evenwicht raken. Als ik morgens
alleen luister naar mijn gevoel dan kom ik mijn bed niet uit. Het is juist mijn verstand
die me zegt dat ik uit bed moet komen omdat ik me dan op het einde van de dag
beter voel dan dat ik niets doe. Dus als je elke keer dat je emoties hebt dit toelaat bij
je eetpatroon dan zul je ook elke keer geen controle hebben over je snackattacks.
Pas als je zover bent dat je tegen je emoties zegt dat ze er mogen zijn, zonder
oordeel en zonder oplossing dan zul je merken dat het rustiger wordt en ze minder
een centrale rol hoeven te spelen in je voedingspatroon.
Contact maken met jezelf helpt je om zicht te krijgen op je emoties. Je gevoelens
hebben aandacht nodig om toegelaten te worden, anders blijven ze je op een andere
manier om negatieve aandacht vragen. Je kunt kleine dingen echt wel voor een
periode "parkeren". Echter als je dit te vaak doet of je probleem is te groot dan gaat
dat niet werken. Dan is eten één van de opties om je gevoelens op een andere manier
naar buiten te laten komen.

TIPS OM GEZOND
TE ETEN

Krijg inzicht in de momenten waarop je het moeilijker
vindt om gezond te eten.
Probeer niet TE streng te zijn, om een gezonde leefstijl vol te houden. Plan
bewust je momenten dat je een koekje, snoepje of iets anders wilt eten.
Schrijf je doel op: waarom wil je een gezonde leefstijl volhouden? Als je
doel is om blijvend gewicht te verliezen, schrijf de voordelen op van minder
gewicht. Hoe concreter, hoe beter het motiveert.
Ga de uitdaging aan om gezonde alternatieven te zoeken die je lekker
vindt. Eet gevarieerd.
Zorg ervoor dat je je tussendoortjes plant. Met name op dagen dat je uit je
normale ritme bent en anderen activiteiten onderneemt dan gewoon.
Probeer uit de negatieve cirkel te blijven van eten, schuldgevoel, nog meer
eten en nog meer schuldgevoel. Dit belemmert je gezonde leefstijl.
Zorg voor voldoende rust voor, tijdens en na het eten. Bij stressvolle
momenten is de neiging om minder gezond te eten groter. Pak problemen
aan die ervoor zorgen dat je geen rust ondervindt.
Stel voor jezelf grenzen. Als jij vindt dat je bijvoorbeeld 1x per maand naar
McDonald's mag, houd je hier dan ook aan.
Heb vertrouwen in jezelf. Ondanks dat je waarschijnlijk net als wij vaak
teleurgesteld bent door het zoveelste dieet dat niet werkt: houd
vertrouwen. Je mag elke dag besluiten om opnieuw gezonde keuzes te
maken.
Zoek hulp van een diëtiste, verpleegkundige of andere zorgprofessional
als je merkt dat het je alleen niet lukt. Zij zijn er om je op pad te helpen.
Probeer de hulp te aanvaarden en voor jou manieren te zoeken die bij jouw
leven passen.

ALCOHOL
TIJDENS DE
FEESTDAGEN
Wat gebeurt er met je lichaam als je alcohol drinkt?
Na een maagverkleining is de

Alcohol levert het stofje alcohol

opname van alcohol anders dan

en daarmee energie.

voor je operatie. Het drinken van

En als er suikers in je drankje

alcohol heeft veel effect op je

zitten, krijg je nóg wat extra

lichaam. Via je maag komt

energie. Omdat de maag klein is,

alcohol in je bloed terecht en

stroomt het drankje snel door de

wordt op die manier verspreid

maag de darmen in en wordt snel

door je hele lichaam. Op deze

opgenomen. Je wordt dus sneller

manier komt alcohol ook in je

dronken! Ook verwerkt je

hersenen terecht. Alcohol

lichaam de alcohol een stuk

verdooft je hersenen. Hoe meer

minder snel en is de lever het

je drinkt, hoe groter dit effect is.

gebruik ervan ontwend. Wees

Er zijn nog geen exacte gegevens

dus heel voorzichtig!

bekend van hoe vaak een

Bier bevat te veel koolzuur, wat

alcoholverslaving plaatsvindt na

een opgezet gevoel en

een maagverkleining. Wel is het

darmborrelingen kan geven,

op kleinere schaal bekend dat

likeuren en mixdranken bevatten

alcohol nog wel eens als

veel suiker met dumping tot

vervanging van eten kan dienen.

gevolg. Door het gebruik van

Omdat we door de

alcohol is er een grote kans is op

maagverkleining niet zoveel

terugval in routinegedrag (in dit

kunnen eten is het meer nuttigen

geval vaak eten).

van alcohol heel verleidelijk.

Daarnaast word je eerder dronken van alcohol na een
maagverkleining. Dus ons advies is om bijvoorbeeld een kleiner glas
te nemen. Of meng je witte wijn met wat water. Je kunt gerust
genieten van een glaasje alcohol. Echter, blijf naar de signalen van je
lichaam luisteren. Het ongemak is groot als je dit niet doet.
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DE ANDERE KANT VAN HET CORONAVIRUS

BEZINNING
Sta eens stil bij waar je nu bent.
Een terugblik op afgelopen jaar. Wat

Kijk, iedereen kan besmet raken en

Persoonlijk vind ik naast de onrust

is er veel gebeurd in de wereld om

het is zeker verstandig om zorgvuldig

die corona met zich meebrengt het

ons heen. Door corona is alles om ons

met de afspraken om te gaan maar je

verplicht stil moeten staan en minder

heen stil komen te staan. We zien

kunt geen totale controle hebben

hard hoeven te rennen iets wat ik

bedrijven failliet gaan, we zien

over een virus dat zo rondwaart. De

prettig vind. Het dwingt me na te

mensen vechten voor hun leven in

mensen die iemand kennen die

denken wat er echt toe doet. Het

het ziekenhuis, we zien zorgpersoneel

besmet is geraakt met het virus die

dwingt me om mijn leven onder de

dat zelf ziek is en toch blijft werken en

lijken er ook anders in te staan dan

loep te nemen en van een rustige

we zien een groep mensen die zich

anderen die niemand met corona in

afstand te bekijken. Ik vind de

tegen corona verzet. Wat een rare

hun omgeving kennen. Corona brengt avondjes Netflix met mijn partner,

wereld denk ik wel eens. Hoezo, je

naast heel veel verdriet, zorgen en

hond en kat op de bank erg fijn. Niet

verzetten tegen corona? Dit is een

ongemak ook bezinning met zich

meer dat gejaagde van vier

virus dat de wereld is overkomen en

mee. Als we niet meer zoveel de deur

afspraken in de week. Ook vind ik

waar we met zijn allen mee moeten

uit kunnen gaan als normaal, ben je

het fijn dat ik me, door corona, weer

dealen. Jong en oud, zwart of blank,

meer aangewezen op je eigen

eens heel erg bewust ben van het feit

ziek of gezond. Iedereen zal met

leefomgeving. Corona dwingt ons om

dat we hele fijne vrienden en familie

corona moeten leren omgaan. En de

voor elkaar te zorgen, om de

in onze omgeving hebben. Dat zorgen

een lukt dat makkelijker dan de

buurman of buurvrouw net iets beter

voor elkaar iets natuurlijks is in mijn

ander. Als je angstig bent geworden

in de gaten te houden. Corona laat

omgeving en dat iedereen moeite

omdat je denkt dat je wel eens de

ook supermooie initiatieven zien,

doet voor elkaar en bezorgd is om

volgende kan zijn die besmet raakt

zoals buurthulp en koken voor

elkaar. Vers koken doe ik ook steeds

zul je het lastiger hebben dan

ouderen. Het laat ook zien dat je door meer in de coronatijd. Niet meer uit

wanneer je er minder angstig in staat.

voor elkaar te zorgen als

eten betekent dat ik tijd maak om

maatschappij meer grip krijgt op het

thuis te eten. Eens even niet gehaast

virus.

zoals normaal.

Feestelijke hapjes
SPAANSE
GEHAKTBALLETJES

- 400 gram rundergehakt
- 1 ei
- 2 el paneermeel
- 1 el gerookte paprikapoeder
- 1 el oregano
- 2 teentjes knoflook
CHAMPIGNONS UIT DE
OVEN

- 250 gram grote champignons
- 100 gram roomkaas light
- 1 handje verse bieslook
- geraspte kaas

GARNALENSPIESJES MET
ANANAS

- 1 kleine ananas
- 12 cocktailgarnalen
- 1 teentje knoflook
- stukje gember
- sesamzaadjes
- limoen
- 2 el zoete chilisaus

Pers de knoflook uit. Meng alle ingrediënten met
elkaar in een kom en draai er kleine ronde balletjes
van. Doe wat olijfolie of arachideolie in een diepe
hapjespan en bak de gehaktballetjes in 15 minuten
gaar. Heerlijk met zoete chilisaus.

Knip de bieslook met een schaar in kleine stukjes.
Meng de roomkaas met de bieslook en wat peper
en zout. Verwarm de oven op 200 graden. Hol de
champignons uit en vul ze met de roomkaas. Doe er
geraspte kaas over en zet ze 20 minuten in de
oven. Eet smakelijk!

Schil de ananas. Snijd in kleine blokjes. Doe de
gember, knoflook, zoete chilisaus en sap van een
halve limoen in een kommetje. Marineer hierin de
garnalen 30 minuten. Bak ze 5 minuten in een pan.
Rol de ananas in de sesamzaadjes. Prik om en om
een cocktailgarnaal en een stukje ananas op een
prikker. Leuke, simpele, en superfeestelijke tapas.

Feestelijke hapjes
NACHOS MET
GARNALEN

zak nachochips
1 avocado
4 cherrytomaatjes
2 tenen knoflook
250 gram cocktailgarnalen
1 el tacokruiden
1/2 rode ui
peterselie
olijfolie
kant en klare tzatziki
peper en zout

Doe wat olijfolie in de pan en pers hierin twee
tenen knoflook en doe de garnalen erbij. Strooi wat
tacokruiden erover en roer dit goed door. Bak 5
minuten aan en zet het vuur uit. Zet de garnalen
even weg zodat ze kunnen afkoelen. Schil de
avocado en prak deze fijn. Snipper de ui en de
tomaatjes. Meng dit met de avocado. Voeg
peterselie, peper en zout toe. Voeg 1 el
tacokruiden aan de tzatziki toe. Leg de nachos op
een bord, smeer de avocadomix erop en steek er
een garnaal in. Doe een lepeltje tzatziki erover en
klaar is je feestje op je bord.

TAPAS UIT EEN GLAASJE

blokjes salami
kaasblokjes
frambozen/blauwe bessen
olijven
nootjes
dadels gevuld met kaas
toastjes

Pak een mooi hoog cocktailglas. Serveer daar alle
tapas in die je zelf hebt gekozen. Het is een simpele
manier en superfeestelijk om het zo te presenteren.

Feestelijke hapjes
F I L O DEEGHAPJ E S M E T
T O N IJN EN
MA S CARPONE

1 blikje tonijn
1/2 rode paprika
1/2 rode ui
2 teentjes knoflook
3 takjes basilicum
1 ei + 1 eidooier voor het
bestrijken
120 gram mascarpone
1 el paprikapoeder
8 vellen filodeeg
peper en zout
C R E PEROLLETJ E M E T
G E R OOKTE KIP E N
MA N GO

1 mango
1 kleine komkommer
4 eieren
150 gram gerookte kip
2 el zoete chilisaus
handje ijsbergsla
1 el kerriepoeder
snufje peper en zout

Snijd de paprika en de ui in kleine blokjes. Pers de
knoflook uit en knip de basilicum fijn. Meng de
tonijn met de paprika, ui, knoflook, basilicum,
paprikapoeder, peper en zout en de mascarpone.
Voeg een ei toe. Verwarm de oven op 180 graden.
Pak een vel filodeeg en smeer deze met een kwast
in met de eidooier. Leg er twee eetlepels
tonijnmengsel op en vouw het filodeeg dicht als
een envelop. Besmeer ook de bovenkant met
eigeel. Plaats ze 20 minuten op een bakplaat. Je
kunt ze een dag of drie bewaren in de koelkast.

Klop de eieren met een vork los. Doe er wat peper
en zout bij. Bak in een koekenpan twee omeletjes.
Laat ze even afkoelen. Snijd de gerookte kip, de
mango en de komkommer in kleine blokjes. Beleg
de omelet met een handje sla, de kipfilet, mango en
komkommer. Strooi er wat kerrie en peper en zout
over. Rol de omelet op en snijd er plakken van
ongeveer 3 cm van. Laat afkoelen in de koelkast en
serveer ze samen met zoete chilisaus. Heerlijk!

Lekker
bakken voor
de feestdagen
OH WAT RUIKT HET
LEKKER IN DE KEUKEN!

Speculaascake
Bakken betekent
mindfull en
ontspannen bezig
zijn met eten!

250 gram volkorenmeel
400 gram pompoen
175 gram gemberjam
80 gram boter
2 el speculaaskruiden
3 eieren
100 gram hüttenkäse
1 tl baking soda
snufje zout
handje amandelen
Verwarm de oven op 160 graden. Snijd de
pompoen in kleine stukjes en kook de
pompoen in een klein beetje water in 15
minuten gaar. Laat de pompoen afkoelen.
Meng de pompoen met de hüttenkäse en
de gemberjam met een staafmixer. Mix in
een andere kom de boter tot een
smeuïge massa. Meng met de eieren en
doe het pompoenmengsel erbij. Zet de
kom even apart. Doe vervolgens in een
andere kom de droge bestanddelen
(overige ingrediënten) bij elkaar. Voeg dit
geleidelijk toe aan het pompoen-botereibeslag en zorg dat het goed gemengd
is. Vet een cakeblik of een springvorm
licht in en giet het beslag daarin. Strooi de
amandelen erover. Zet de cake 70
minuten in de oven. De cake is gaar als je
een prikker er droog uithaalt. Geniet van
dit heerlijk comfortfood-recept.

Alcoholvrije
cocktails
JE PROEFT NAUWELIJKS
HET VERSCHIL

alcoholvrije sangria

Bereiding:
Meng alle ingrediënten
met elkaar in de blender
en klaar is je alcoholvrije
mocktail. Serveer in een
mooi glas.

1 limoen (in plakjes)
1 sinaasappel (in plakjes)
limoensap (van 2 limoenen)
gemberbier zonder alcohol
handje aardbeien en rood
fruit
400 ml druivensap (wit)
200 ml blauwe bessen
100 g Thaise basilicum
ijsblokjes

limoenbowl met gember
en citroengras
2 limoenen
1 cm gember ( in stukjes)
1 takje rozemarijn
4 takjes citroengras (in de
lengte gehalveerd)
1 liter
citroenlimonadesiroop
ijsschilfers (of ijsblokjes)

appel/karamel bowl
500 ml appelsap (of alcoholvrije
cava)
1 appel
1 el kaneelpoeder
ijsblokjes
4 klontjes karamel

A L L E E N Z I J N T I J D E N S
D E F E E S T D A G E N
JE HEBT NIET ALTIJD MENSEN OM JE HEEN NODIG

Eenzaamheid en alleen zijn is niet hetzelfde. Ook aan een feestelijk
gedekte tafel met familie om je heen kun je een gebrek aan
verbondenheid ervaren. Dit gevoel gaat vaak gepaard met verdriet,
irritatie en neerslachtigheid en leidt tot eenzaamheid. Maar
tegelijkertijd kun je je heel tevreden en verbonden voelen, ook al
spendeer je de feestdagen in je eentje.
Tijdens de feestdagen ligt de nadruk op samenzijn en het familiegevoel. Maar dat
kan juist zorgen voor een gevoel van eenzaamheid. Wat doe je als van je verwacht
wordt dat je rond deze tijd blij en gelukkig bent, maar je je eigenlijk best alleen
voelt? In december vliegen de kerstreclames je om de oren, allemaal met dezelfde
boodschap: kerstmis vier je samen en niemand mag met Kerst alleen zijn. Voor veel
mensen een warme en herkenbare boodschap, maar niet als jij dit jaar wél alleen
bent (of je alleen voelt).In Nederland voelt één op de vier mensen zich eenzaam
tijdens de feestdagen, blijkt uit onderzoek van het Leger des Heils. Onder hen
bevinden zich veel ouderen, maar ook jongvolwassenen kampen met gevoelens van
eenzaamheid.
Het lijkt wel of de verwachtingen die we hebben van de feestdagen een belangrijke
oorzaak zijn van eenzaamheid. Het is verleidelijk om je verwachtingen te baseren
op het geïdealiseerde beeld dat we van de feestdagen hebben. We willen dat onze
tafel net zo mooi gedekt is als op televisie, dat onze gasten razend enthousiast zijn
over ons diner en dat we het allemaal reuzegezellig hebben. De druk om aan dit
perfecte plaatje te voldoen is hoog. Want iedereen is toch blij en gelukkig tijdens
Kerst? Voel je dat je niet aan deze ‘maatschappelijke’ verwachtingen voldoet, dan
kan dat zorgen voor een gevoel van eenzaamheid. En dat kan iedereen overkomen.

A L L E E N Z I J N T I J D E N S
D E F E E S T D A G E N
DEZE TIPS HELPEN JE ERDOORHEEN

Wees je bewust wat je eenzaam maakt.
Het antwoord op de vraag van jouw eenzaamheid weet je misschien niet direct te
vinden, maar je kunt wel kleine oefeningen doen om erachter te komen waar je
‘winst’ kunt behalen. Zo kan het helpen om een collega eens niet te vragen wat zijn
weekendplannen zijn, maar waar hij naartoe zou gaan als hij elke plek op de wereld
mocht uitkiezen.

Laat je gevoelens toe.
Je verzetten tegen emoties lukt misschien heel even, maar ze komen al gauw dubbel
zo hard weer terug. Bovendien: het zou heel onnatuurlijk zijn om altijd maar
gelukkig en blij te zijn. Sta jezelf toe om je verdrietig of eenzaam te voelen,
daarmee maak je het jezelf op den duur alleen maar makkelijker.

Deel je gevoelens met anderen.
Het lucht enorm op om met iemand te kunnen praten over jouw gevoel van
eenzaamheid. Misschien voelt je zus, vriendin of oom wel hetzelfde als jij en vinden
jullie herkenning in elkaars verhaal. Ieder huisje heeft immers zijn kruisje.

Zorg goed voor jezelf.
De feestdagen hangen samen met veel en lekker eten, drinken en meestal weinig
beweging. Daar word je moe en lui van, want je lichaam heeft al zijn kracht nodig
om de suikers en vetten die je binnenkrijgt te verwerken. Hierdoor kun je je futloos
voelen en blijft er weinig energie over. Het is niet erg om te genieten en straf
jezelf ook zeker niet als je iets te veel hebt gegeten, maar wees je wel bewust van
de impact van jouw lichamelijke welzijn op je mentale staat. Probeer na de
feestdagen zo snel mogelijk je gezonde gewoontes weer op te pakken. Dat doet niet
alleen je lichaam, maar ook je geest goed.

Investeer tijd en aandacht in het maken van vrienden.
Vrienden vind je niet, vrienden maak je. Wist je dat het zes tot acht gesprekken
duurt voordat iemand jou als een vriend kan beschouwen? Natuurlijk, het zou zo
makkelijk zijn om bij een feestje naar binnen te lopen en een uur later een beste
vriend rijker te zijn, maar het aangaan van vriendschap kost nu eenmaal tijd.

WAT KUN JIJ WEL DOEN

LEUKE ACTIVITEITEN
TIJDENS CORONA
Boswandeling
Autospeurtocht
Koekjes bakken en naar iemand brengen
Online bingo
Online quiz spelen met je vrienden
Strandwandeling
Foto's maken van leuke plekjes in je buurt
Digitaal een museum bezoeken of naar kunst kijken
Gamen
Eindelijk diegene bellen die nog gebeld moest worden
Vuurtje maken in de tuin
Kleuren
Gedicht maken
Netflix-serie kijken
Je eigen levensverhaal schrijven
Puzzelen/ legpuzzel
Gezelschapsspellen
Geochachen (zoek online en is super met kids)
Zelfportret schilderen of tekenen
Creatief bezig zijn
Boek lezen
Verrassingspakket voor iemand maken
Maskertje nemen
Verwenmoment voor jezelf
Zelf kaarten maken
Podcast luisteren
In de tuin werken
Klusjes doen in huis

Lieve allemaal,
Voor de BGN is het weer een heel bijzonder jaar geweest. We hebben deel
mogen nemen aan overlegstructuren met ziekenhuizen, zorgverzekeraars,
klinieken. We hebben onze stem mogen laten horen. Mogen vertellen wat jullie
dag in, dag uit ervaren met je maagverkleining. We hebben geweldig mooie
live- uitzendingen gehad en ons magazine wordt door duizenden leden als een
welkom maandelijks cadeau ervaren. Ook is de training voor zorgwerknemers
een groot succes. 2021 belooft weer een mooi jaar te worden waarbij we nog
meer steun en hulp gaan bieden op socialmediaplatforms. Daarnaast gaan we
ons lidmaatschap uitbreiden en gaan we voor ziekenhuizen een stukje
patiëntenparticipatie mogen invullen. Er staan ons mooie dingen te wachten.
We zijn dankbaar dat we dit mogen doen. We wensen iedereen hele fijne
feestdagen en een heel goed 2021.
Team Bariatriegroepnederland
www.bariatriegroepnederland.nl

Lotgenotenbijeenkomst

In de media

www.marieskookwereld.nl

Onze modeshow

