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Toen Mieke Schoenmakers  in  2005 

diët istenprakt i jk  De Zoete Appel 

startte,  had z i j  a l  een act ief  werk-

zaam leven achter  z ich met d iverse 

funct ies  en keerde z i j  terug naar  haar 

oorspronkel i jke beroep van diët iste . 

Omdat de basis-zorgverzeker ing zo-

ju ist  was ingevoerd en het duidel i jk 

begon te worden dat veel  Neder lan-

ders  te  zwaar  dre igden te worden, 

pakte Mieke de mogel i jkheid aan om 

kinderen,  jongeren en volwassenen 

in  Amsterdam-West en Oost te  gaan 

begele iden bi j  een gezondere leefst i j l .

Mieke is  een samenwerker  en ontwierp 

samen met fys iotherapeuten in  haar 

buurt  succesvol le  leefst i j lprogram-

ma’s  zoals  Vette Pret  voor  k inderen 

en Valop Valaf  voor  volwassenen met 

overgewicht .  De prakt i jk  groeide a l 

spoedig u it  tot  v ier  locat ies  en de 

samenwerking met col lega- d iët isten 

werd gezocht .  Door  de focus op 

overgewicht bleek a l  snel  de l ink met 

Diabetes Mel l i tus type 2.  Een chro-

nische aandoening d ie  vaak voorkomt 

onder  mensen met overgewicht .  Mieke 

schoolde z ich terdege b i j  en staat  nu 

bekend als  een kundig specia l ist  in 

het  begele iden van gecompl iceerde 

 d iabetespat iënten bi j  de keuze van 

hun dagel i jkse voeding.  Momenteel 

specia l iseert  Mieke z ich in  het  bege-

le iden van mensen met obesitas .  Ook 

de voedingsproblematiek van pat iën-

ten met de chronische longaandoe-

ning COPD en de Ziekte van Park inson 

hebben haar  aandacht .

In  2010 kwam Teres i  Hofstede in  de 

prakt i jk  werken.  Nadat z i j  ru im 20 jaar 

in  het  voortgezet onderwi js  had ge-

werkt ,  schoolde z i j  z ich om en kwam 

al  t i jdens haar  ople id ing HBO voeding 

en d iëtet iek in  contact met De Zoete 

Appel .  Na haar  stage b i j  de prakt i jk 

b leef  z i j  daar  werken.  Het begele iden 

van mensen met Diabetes type 2 heeft 

haar  vol le  aandacht en daar in  heeft  z i j 

inmiddels  een ru ime expert ise verwor-

ven.  Verder  heeft  z i j  z ich gespecia l i-

seerd in  begele id ing b i j  ondervoeding. 

Momenteel  r icht  z i j  z ich ook steeds 

meer  op voedings begele id ing b i j  zwan-

gerschap en het begele iden van men-

sen met funct ionele darmklachten en 

PDS.  E l len van der  L ingen is  de kracht 

achter  de schermen.  Z i j  verzorgt  a l le 

administrat ieve werkzaamheden.

 

De Zoete Appel  best iert  nu 8 locat ies 

in  Amsterdam. Met opzet z i jn  de lo-

cat ies  te  v inden in  zorgver lenersprak-

t i jken zoals  gezondheidscentra,  huis-

artsen- en fys iotherapieprakt i jken, 

een basisschool  en een vroedvrouwen-

prakt i jk .  Want ,  t ja . . .  samenwerken is 

de rode draad.  Daar in schui lt  ook de 

samenwerking met de Hogeschool  van 

Amsterdam; jaar l i jks  kunnen studen-

ten van de ople id ing Voeding en d ië-

tet iek stage lopen,  onderzoek doen of 

opdrachten uitvoeren.  “Leuk en vooral 

ook heel  leerzaam voor  ons” ,  a ldus 

Teres i ,  “Het begele iden van studenten 

houdt je  scherp!” 

In  2014 heeft  De Zoete Appel  een 

klanttevredenheidsonderzoek laten 

uitvoeren.  Dat was best  spannend. 

Mieke:  “We waren zo benieuwd naar 

react ies  van klanten,  ju ist  van de 

k lanten die  we ooit  begele id  hadden 

maar  nu niet  meer  zagen.  Het opge-

bouwde cl iëntenbestand telde e ind 

2014 ru im 4 .000 mensen.  Daarvan z i jn 

er  1 .781 benaderd om een enquête in 

te  vul len.  In  totaal  hebben 256 cl iën-

ten gehoor  gegeven aan onze oproep, 

zo ’n 20% van de benaderden. 
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De gemiddelde c i j fers  voor  de ver-

schi l lende onderdelen van de enquête 

v ie len tussen de 6,9 (voldaan aan 

verwachtingen cl iënt)  en de 8,1  (be-

jegening door  d iët ist ) .  Mooie c i j fers 

maar  we concludeerden ook dat  we 

nog dingen te verbeteren hebben. 

Met name de doelmatigheid b i j  het  in 

kaart  brengen van de hulpvraag van de 

pat iënt is  iets  waar in wi j  nog kunnen 

verbeteren” .

Samenwerking is  de kracht van De 

Zoete Appel .  Ten eerste met de pa-

t iënt .  Luisteren naar  wat h i j  of  z i j  wi l 

en verwacht en daarna duidel i jk  met 

hem of  haar  over leggen over  het  be-

handelplan.  Dat is  n iet  a lt i jd  eenvou-

dig .  Regelmatig  z itten we aan tafel 

met een c l iënt  d ie  geen of  nauwel i jks 

Neder lands spreekt ,  analfabeet is ,  een 

zeer  lage intel l igent ie  heeft  of  zwak-

begaafd is .  “Gelukkig  z i jn  we heel 

creat ief  en maken we voortdurend 

gebruik  van aanschouwel i jk  beeld-

mater iaal .  Onze interesse in  andere 

culturen en ervar ingen in  onze andere 

werkkr ingen helpen ons daar  enorm 

bi j ” ,  a ldus Mieke en Teres i . 

De samenwerking met de verwi jzer 

speelt  een heel  belangr i jke ro l . 

Teres i :  “ Ik  heb het gevoel  dat  veel 

pat iënten het f i jn  v inden en z ich 

gesteund voelen wanneer  z i j  verwezen 

worden naar  een diët ist  d ie  bekend is 

b i j  hun arts ,  verpleegkundige,  prak-

t i jkondersteuner,  fys iotherapeut of 

ver loskundige.  We doen ons u iterste 

best  zo goed mogel i jk  met de zorg-

ver leners  te  communiceren over  hoe 

wi j  mensen behandelen en wat onze 

specia l isat ies  z i jn  maar  ook waar  we 

te v inden z i jn ,  wanneer  we spreekuur 

houden enzovoort .  We proberen a lt i jd 

zo goed mogel i jk  schr i fte l i jk  rapport 

u it  te  brengen maar  gaan ook regel-

matig  aan tafel  z itten met verwi jzers , 

z ien e lkaar  op b i jeenkomsten,  pakken 

de telefoon of  sturen een mai lt je  en 

we proberen onze website up-to-date 

te houden.”  

De Zoete Appel  is  betrokken bi j  ta l 

van stedel i jke en wi jkger ichte leef-

st i j l intervent iegroepen zoals  Indische 

buurt  op gezond gewicht ,  Gezond Slo-

termeer  en het Leeft i j lnetwerk Oost . 

Maar  Mieke en Teres i  z i jn  ook zel f 

act ief  in  het  organiseren van wandel-

act iv ite iten en voedingsvoor l icht ingen 

die  heel  laagdrempel ig  z i jn  en vaak 

wi jkger icht .

Mieke,  Teres i  en El len z i jn  er  t rots 

op dat  De Zoete Appel  na 10 jaren zo 

goed draait .  Steeds meer  mensen we-

ten de weg naar  een diët ist  te  v inden. 

En echt n iet  a l leen om weer  in  hun 

zomer jurk je  te  passen,  maar  ju ist  om-

dat ze een gezondere leefst i j l  wi l len 

met minder  darmklachten,  een betere 

bloeddruk ,  een betere condit ie  of  een 

lager  cholesteroln iveau.  Mensen ont-

dekken dat de z ich beter  gaan voelen 

wanneer  ze hun voeding verbeteren! 

In  de toekomst zal  De Zoete Appel 

doorgaan op de ingeslagen weg.  We 

bl i jven ons inzetten voor  samenwer-

king in  de gezondheidszorg en welz i jn . 

We zetten ons tevens in  voor  een 

verdere profess ional iser ing van de 

d iët ist .  Dit  kr i jgt  onder  andere vorm 

in b i jschol ingen op het gebied van 

specia l ist ische kennis  en gespreks-

voer ing maar  ook denken we aan een 

intensievere vorm van begele iden en 

coachen van studenten en startende 

diët isten. 

Wi j  v inden het belangr i jk  dat  we 

binnen Amsterdam een groep van 

deskundige d iët isten hebben die  een 

meerwaarde vormen voor  het  dage-

l i jkse welz i jn  en de gezondheid van de 

Amsterdammer.  Nu en in  de toekomst .

De Zoete Appel  is  te  v inden v ia 

www.dezoeteappel .n l . 

Een afspraak maken kan met behulp 

van het contactformul ier  op de s ite . 

Telefoon:  020-7371688.

Mai l :  info@dezoeteappel .n l

Ook te v inden op facebook!

React ie  van Rosa Visscher  POH 

bi j  dr.  Mei jman & dr.  P i jbes :

Interessant om te lezen waar  de d iët iste 

gespecia l iseerd in  is .  De meeste pat iën-

ten denken toch dat  z i j  a l leen helpen met 

afval len.  Goed om te lezen dat  er  veel 

aandacht is  voor  de verschi l lende culturen 

en eetgebruik  daarbi j  en leuk te melden 

dat er  naschol ingen gedaan worden. 

De verschi l lende projecten die  worden 

aangeboden l i jken mi j  ook interessant voor 

de pat iënt .  Goed dat er  met verschi l lende 

d isc ip l ines wordt samengewerkt .


