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Nieuwsbrief
Coline Schoonbeek is één van onze nieu-

we medewerkers en werkt sinds begin 

maart bij De Zoete Appel. Coline heeft 

spreekuur op twee locaties, nl:  SBO De 

Kans in Geuzenveld/Slotermeer op maan-

dag en in het Paramedisch Centrum Dui-

vendrecht op dinsdag. Daarnaast gaat zij 

de huis bezoeken verzorgen in Amsterdam 

Nieuw-West. Coline stelt zich voor:

 ‘‘Van jongs af aan heb ik een bijzondere 

interesse in gezonde voeding gehad. Ik 

heb mij op verschillende gebieden binnen 

mijn vakgebied ontwikkeld. Na de oplei-

ding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse 

Hogeschool heb ik een masteropleiding 

gevolgd binnen het VU Medisch Centrum, 

waarbij ik onderzoek heb gedaan naar 

(onder)voeding bij oncologische patiënten. 

In 2011 ben ik daar afgestudeerd.

 Als diëtiste heb ik onder andere gewerkt 

met ondervoede kinderen en zwangere 

vrouwen in Nicaragua, in de gehandicap-

tenzorg en in de eerstelijnszorg.

Ik ben naast mijn academische activitei-

ten als praktiserend diëtist enkele jaren 

werkzaam geweest in de industrie voor 

medische voeding en baby- en kinder-

voeding. Door mijn werkzaamheden in de 

voedingsindustrie, en ook door mijn eigen 

levenservaringen en het begeleiden van 

anderen, merkte ik des te meer hoe be-

langrijk een gebalanceerde leefstijl is om 

Hapklare brokken...

Een half jaar na ons tienjarige bestaan 

willen we onze verwijzers opnieuw op 

de hoogte stellen van de actuele ont-

wikkelingen van Diëtistenpraktijk De 

Zoete Appel.

• Om te beginnen hebben we het 

aantal praktijklocaties kunnen uit-

breiden met een locatie in Diemen en 

een locatie in Amsterdam Oud-Zuid / 

De Pijp. Samen met deze uitbreiding is 

het team uitgebreid met twee nieuwe 

diëtisten, Coline en Anousha, die zich 

in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

• Uit ons team is Hafsa Bouhali 

vertrokken. Zij wordt opgevolgd door 

 Ihsane Abdallaoui. Ihsane spreekt 

zowel de Nederlandse taal alsook 

Arabisch. Deze nieuwe collega gaat 

werken op de locaties Linnaeuskade 

en Camperstraat in Oost en President 

Allendelaan in Nieuw-West. Zie voor 

meer informatie onze website.

• Daarnaast willen we u graag wijzen 

op onze vernieuwde website die óók 

voor onze verwijzers zeer interessant 

is: www.dezoeteappel.nl

• Wij zijn ook per fax bereikbaar. Het 

nummer is 084-8691660.  Het betreft 

een digitale fax die via ons mailadres 

info@dezoeteappel.nl binnenkomt, dus 

NIET aan een locatie is gebonden.

• Blijft Mieke onze specialist op het 

gebied van de intensieve insuline-

therapie.

• En... zijn we er trots op dat onze be-

weegactiviteiten ‘Val op: Val af ’ en het 

maandelijkse Wandelen al jaren stand 

houden en vele tevreden kandidaten 

telt.

goed te functioneren. Ook merkte ik dat 

kracht, rust en geluk in jezelf te vinden is. 

Ik ben mij gaan verdiepen in yoga en me-

ditatie, en neem deze kennis en ervaring 

mee in mijn werkzaamheden.

 Mijn voornaamste specialisaties op het 

gebied van voeding zijn ondervoeding, met 

name bij oncologie, en voeding rondom 

de zwangerschap. Momenteel ontwikkel 

ik mij op het gebied van diabetes. Dit 

voorjaar rond ik de post-HBO opleiding 

Voeding en Diabetes af. Ik zou mij verder 

willen specialiseren op het gebied van 

nierziekten en gesprekstechnieken, met 

name motivational interviewing. Mijn 

ambitie is om met de juiste voedingszorg, 

aandacht en vertrouwen een bijdrage te 

leveren aan de vitaliteit van mijn cliën-

ten.’’

Even voorstellen: Coline Schoonbeek
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Patiënten,  maar  ook u a ls  verwi jzer, 

kunnen met a l le  d iët isten van De Zoete 

Appel  een afspraak maken v ia  onze 

website www.dezoeteappel .n l  en het 

contactformul ier  invul len.  Of  bel len 

met telefoonnummer 020-7371688, 

v ia  emai l  info@dezoeteappel .n l  of  fax 

084-8691660.

Anousha Barlag is op 1 maart jl. gestart 

als medewerker van De Zoete Appel. Zij 

werkt in de nieuwe locatie in de huis-

artsenpraktijk Diemen-Centrum aan de 

Prinses Beatrixlaan 7 te Diemen. Anousha 

stelt zich voor: 

 ‘‘Ik ben Anousha Barlag, getrouwd en 

moeder van twee kinderen. Sinds 2007 

ben ik afgestudeerd als diëtist en heb 

duidelijk mijn roeping gevonden! Het 

coachen van mensen naar een leefstijl 

waarbij ze zich beter voelen geeft enorm 

veel voldoening! Ieder doel dat behaald is, 

hoe ‘klein’ ook, geeft gezondheidswinst. 

Als diëtist vind ik het belangrijk om goed 

te luisteren naar wat de ander zelf wil en 

kan.

 Gezondheid gaat over meer dan alleen 

gezonde voeding, ook de hoeveelheid 

beweging en verschillende stressfactoren 

kunnen invloed hebben. Als yoga docen-

te heb ik hier ervaring mee en coach ik 

je graag hierbij. Ik kijk ook hoe je rela-

tie met voeding is, iets wat in deze tijd 

best verwarrend kan zijn, vooral door 

onze snelle maatschappij en met zoveel 

voedingshypes. In de loop der jaren heb ik 

me gespecialiseerd in voeding bij diabetes 

mellitus, voedselallergieën en intoleran-

ties (zelf ben ik ervaringsdeskundige in 

het ‘histamine beperkt’ en het ‘FODMaP’ 

dieet), darmproblemen en kinderen met 

overgewicht. 

 Verder heb ik veel gewerkt als  diëtist 

voor doven en slechthorenden. Ik kan 

NmG (Nederlands met Gebarentaal) 

gebruiken als dat nodig is. Maar ook voor 

licht slechthorenden is het prettig om 

iemand te hebben die weet hoe ze ver-

staanbaar en helder moet praten, en een 

consult te hebben waarbij je ontspannend 

kan verstaan.

 Mijn spreekuren houd ik in de huis-

artsen/kinderpraktijk Diemen-centrum op 

dinsdagmiddag en donderdagochtend.’’

Even voorstellen: Anousha Barlag Spreekuur voor patiënten met 
Diabetes Mellitus en insuline 
therapie

Mieke Schoenmakers houdt voor deze 

patiënten 1x per maand spreekuur in 

Duivendrecht op dinsdag van 16.00 - 

18.00 uur. Mieke Schoenmakers blijft 

onze specialist in behandeling van 

insulineafhankelijke diebetespatiën-

ten. Zij ziet deze patienten zowel in 

Duivendrecht, Amsterdam De Pijp als 

in Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast 

heeft zij zeer veel ervaring in het be-

geleiden van mensen met obesitas al 

dan niet in combinatie met chronische 

aandoeningen.

Handige informatie op onze 
website: www.dezoeteappel.nl

Onze website www.dezoeteappel.nl is 

vernieuwd! Naast onze locatieadressen 

is er actuele informatie voor verwij-

zers te vinden en zijn er handige links 

gegroepeerd per ziektebeeld die u als 

zorgverlener wellicht kunt gebruiken 

binnen uw patientenspreekuur.

Nieuwe locatie in 
Oud-Zuid / De Pijp

Op 1 januari jl. is De Zoete Appel 

gestart met de praktijk in Oud-Zuid. 

Wij volgen daar Mil de Vree op, die met 

pensioen is gegaan. De praktijkruimte 

huren wij bij Logopedie Oud-Zuid in de 

Kuipersstraat 145A. De praktijkdagen 

zijn op dinsdag en donderdag. Dinsdag 

is Mieke Schoenmakers werkzaam en 

op donderdag houdt Teresi  Hofstede 

daar spreekuur. Teresi Hofstede is 

inmiddels redelijk ervaren in het bege-

leiden van personen met PDS die het 

FODMaP-dieet willen volgen. Daar-

naast is zij gespecialiseerd in begelei-

ding bij ondervoeding en ondergewicht.

Val op: Val af

Valop: Valaf is ons geïntegreerd leef-

stijlprogramma waarin we aandacht 

voor beweging integreren met aandacht 

voor voeding en welzijn. Al vele jaren 

voert De Zoete Appel dit programma 

uit in De Indische Buurt, Amsterdam 

Osdorp en in Duivendrecht. Meerdere 

keren per jaar gaat dit laagdrempelige 

programma voor mensen met over-

gewicht van start.

Wandelen

Elke eerste donderdag van de maand is 

er een wandelactiviteit vanaf de locatie 

Camperstraat 1 in Amsterdam Oost. Meer 

informatie vindt u op onze website.


