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nAv-lid Louise mennen
‘Het is de afwisseling die me aantrekt’

Hoe ben je in de voedingswereld  
terecHt gekomen?
‘Mijn moeder was diëtiste en zij stimuleerde 
mij levensmiddelentechnologie te gaan stu-
deren in Wageningen. Toen ik met de decaan 
van mijn school sprak, kwam ik erachter dat 
je er ook humane voeding kon studeren, dat 
leek me eigenlijk leuker. Uiteindelijk ben ik 
onderzoek gaan doen, wat ik niet direct ver-
wacht had, ik ben afgestudeerd in voeding  en 
epidemiologie. Het was een leuke studie met 
als onvergetelijk moment dat we met zijn allen 
in zwemkleding een practicum kregen waarin 
we de principes van de meting van vetmassa 
kregen uitgelegd en bij elkaar de huidplooien 
moesten bepalen en onderwaterweging 
moesten doen. Mijn keuze voor voeding heb 
ik dus van huis uit meegekregen en als ik weer 
een keuze zou moeten maken, zou ik precies 
hetzelfde doen. Het is vooral de afwisseling in 
het vak die me nu aantrekt. De vraag op welke 
manier voeding in te zetten bij de gezond-
heid en het welzijn van de mens heb ik altijd 
interessant gevonden.’

wat Houdt je Huidige werk in?
‘Ik geef adviezen aan levensmiddelenbedrij-

ven waarmee zij hun producten gezonder 
kunnen maken. En ik geef advies over het 
juiste gebruik van gezondheidsclaims. Het is 
bijvoorbeeld interessant hoe je van doorsnee-
chips een chips kunt maken die minder vet is 
en minder zout. Met de bevordering van dat 
soort producten ben ik graag bezig. Er zijn in 
Nederland een aantal mensen die zich op dit 
terrein begeven, ieder met hun eigen speciali-
saties. We komen regelmatig bij elkaar om er-
varingen uit te wisselen. Om deze reden vind 
ik het NAV-lidmaatschap ook belangrijk, zo 
blijf ik op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
en de discussies die spelen.
De andere helft van mijn tijd besteed ik aan 
coaching en training. Sinds kort coach ik men-
sen persoonlijk om op gewicht te blijven. Ik 
combineer mijn voedingsinhoudelijke kennis 
met mijn praktijkervaring op coachingsgebied, 
waarvoor ik een opleiding deed. Daarnaast 
geef ik trainingen op het gebied van leider-
schap en communicatie. Ik ben daarmee be-
gonnen via het European Nutrition Leadership 
Programme. De deelnemers aan mijn trainin-
gen komen niet alleen uit de voedingssector. 
Het gaat erom dat veel wetenschappers te veel 
gebruik maken van geijkte methodes zowel in 

De passie van…

hun schriftelijke als hun persoonlijke com-
municatie. Vaak hebben ze een lang verhaal 
en komt het belangrijkste en interessantste, 
de conclusie, pas achteraan. Soms hebben ze 
er in presentaties zelfs geen tijd meer voor en 
zelfs editors van tijdschriften willen van deze 
stijl af. Ik begeleid hen hierin.’

wat zou je nog onderzocHt willen 
zien?
‘Ik zou graag weten wat mijn coaching van 
mensen die op gewicht willen blijven op lange 
termijn doet. Ik help mensen door hen weer 
normaal te leren eten en te genieten en door 
hen te laten inzien dat ze eten uit gewoonte, 
voor de gezelligheid of uit frustratie, vaak 
onbewust. Ik had een vrouw in mijn praktijk 
die ik blind haar lievelingskoekje liet proeven. 
Toen ze dat deed, vroeg ze: ‘Wat heb je me nu 
gegeven?’ Ze vond het eigenlijk helemaal niet 
lekker. Ik ben nieuwsgierig naar hoe dit soort 
processen op lange termijn werken. Daarnaast 
zou ik nog wel eens onderzoek willen doen 
naar polyfenolen. De mensen die bij mij ko-
men hebben er de hoogste verwachtingen van, 
maar er zijn duizenden polyfenolen en wat is 
er nu eigenlijk over bewezen? Ik wil weten wat 
het effect is op hart- en vaatziekten.’
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geboren: 5 ApriL 1969

WoonpLAAts: HAArLem

functie: eigenAAr mennen trAining 
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