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gezonde 
voeding rondom  
de zwangerschap

Voor elke zwangere vrouw  
die bewust bezig wil zijn  

met voeding tijdens en na  
de zwangerschap.

wie ben ik?

Ik ben Tamara Rossingh, gediplomeerd gewichts- 
consulente en voedingsdeskundige in Zwolle.

Sinds 2007 ben ik meer op mijn voeding gaan letten. 
Het effect van voeding op mijn lichaam en gemoeds-
toestand gaf me zoveel inzichten dat ik me er verder 
in ben gaan verdiepen.
 
Afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in gezonde 
voeding rondom de zwangerschap. 

Tamara Rossingh
info@tamarasvoedingsadvies.nl
www.tamarasvoedingsadvies.nl
06-10732104

Duur en kosten
•  Drie workshops (3 uur)  

met één individueel consult (1 uur): € 195,-
•  Eén workshop (3 uur)  

met één individueel consult (1 uur): € 95,-

Start datums
Kijk voor actuele datums op de website  
www.tamarasvoedingsadvies.nl 

Aanmelden
Via info@tamarasvoedingsadvies.nl  
of bel naar 06-10732104.



workshop
Deze workshop geeft je handige tips over je  

voedingspatroon tijdens en na je zwangerschap.

De workshop is verdeeld over drie dagdelen.  
Daarnaast krijg je nog een individueel consult. 

Je kan ook kiezen voor één workshopdag in  
combinatie met een individueel consult. Tijdens  

en na de workshop ga je ook zelf aan de slag. 
Elke dag sluiten we af met een kopje thee  
en een zelfgemaakte gezonde lekkernij, 

waarbij je ervaringen kan uitwisselen  
met andere (aanstaande)  

moeders.

dagdeel 1  
(in je eerste tot vierde maand)

Je weet sinds kort dat je zwanger bent en wilt  
bewuster om gaan met voeding.
De volgende onderwerpen komen aanbod:

• Gezonde levensstijl 
 Wat is goed voor mij en mijn baby?

• Cafeïne: 
  Hoe lang blijft cafeïne in het bloed van je baby?

•  Ongemakken tijdens de zwangerschap &  
zwangerschapsdiabetes:

 Alweer misselijk, wat kan ik eten?

• Aankomen tijdens de zwangerschap: 
 Hoeveel kom ik gemiddeld aan?

dagdeel 2  
(in je zevende maand)

Je zit ver in de zwangerschap en je energie en eetlust 
kan afnemen en welke keuze ga je maken met borst- of 
flesvoeding.
De volgende onderwerpen komen aanbod:

• Voedingspatroon:
 Ik heb minder trek in eten, wat nu?

•  Ongemakken in deze periode van de  
zwangerschap:

 Help, ik hou vocht vast!

•	 Borstvoeding	of	flesvoeding: 
 Voor- en nadelen op een rijtje.

Dagdeel 3 
(na je bevalling)

Je bent bevallen en hoe kom je op een natuurlijke 
manier weer op je gezonde gewicht.
De volgende onderwerpen komen aanbod:

• Op gewicht komen:
  Hoe kom ik op een verantwoorde manier op 

mijn vertrouwde gewicht?

• Afvallen tijdens borstvoeding periode:
  Ik wil borstvoeding blijven geven,  

maar blijf afvallen.

individueel consult
We gaan aan de slag met jouw voedingspatroon,  
checken jouw koelkast en voorraadkast en stellen 
jouw persoonlijke voedingsplan op.


