
de passie van...

19

| vo
e

d
in

g
 n

u
 |

| o
k

to
b

e
r

 2012 | n
u

m
m

e
r

 10 |

marjolein baauw: ‘ik wil mijn passie over-
brengen op mijn cliënten en studenten’

Hoe bent u in de voedingssector 
terecHt gekomen?
‘Van jongs af aan had ik twee passies: spor-
ten en alles wat met lekker eten te maken 
heeft. Na de opleiding Voeding en Diëtetiek 
ben ik als diëtist en als docent aan het werk 
gegaan. Eerst gaf ik voedingsleer aan ver-
pleegkundigen en later aan de opleiding 
Voeding en Diëtetiek van de Haagse Hoge-
school. 
In 2006 heb ik de post-hbo opleiding Sport-
diëtetiek gedaan bij de HAN. Vanaf het be-
gin van mijn werk als sportdiëtist viel ik van-
zelf van de ene groep sporters in de andere 
setting met sporters. Ik kwam terecht bij de 
vooropleiding van het Nationaal Ballet, een 
interessant en apart wereldje. Kinderen van-
af groep 6 gaan naar een aparte basisschool 
waar ze tot balletdanser worden geschoold 
naast de reguliere basisschoolstof. Na de 
basisschool gaan ze naar een ‘gewone’ mid-
delbare school, met een dansers-klas. En 
daarna gaan ze naar het hbo; de theater-
school of de nationale balletacademie.  
Als je dan les geeft, heb je een groep stu-
denten voor je die in trainingsbroeken en 
met sokken aan tijdens de les met rekban-
den in de weer zijn. Even een spagaatje, de 

wervelkolom strekken en ondertussen zijn 
ze heel geïnteresseerd in gezonde voeding.’

Wat Houdt uW Huidige Werk in?
‘Ik werk nog steeds aan de Haagse Hoge-
school, doe daarnaast de master Evidence 
Based Practice aan de UVA/AMC en bege-
leid sporters. Omdat ik druk bezig ben met 
mijn onderzoek voor de masteropleiding, 
ben ik selectief in de sporters die ik aan-
neem. Ik zie vooral individuele sporters, 
marathonlopers, schaatsers. Ik ben verbon-
den aan het Sport Medisch Adviescentrum 
Haarlem, dat zit bij de Haarlemse ijsbaan. 
Daar doe ik de voedingsbegeleiding van de 
langebaan schaatsers van de selectie 
Noord-Holland/Utrecht. 
Ik vind mijn werk heel afwisselend en die af-
wisseling maakt het leuk en boeiend. Er 
worden steeds andere vaardigheden van je 
verwacht. Het leukste vind ik het contact 
met mensen. Dat kunnen zowel mijn colle-
ga’s zijn, als mijn cliënten of studenten. Ik 
vind het mooi om mijn passie voor iets over 
te brengen op andere mensen. Dus dat     
cliënten ook meer willen weten over wat in 
hun voeding zit en wat het doet met je       
lichaam. Of dat studenten ook alles willen 

uitzoeken over wat voeding precies doet 
met prestaties.’

Wat zou u nog onderzocHt Willen 
zien? 
‘Ik zou graag willen weten wat de invloed is 
van de culturele competentie van de diëtist 
op de effectiviteit van de behandeling. Dat is 
het onderzoek dat ik voor mijn master aan 
het doen ben. Een competentie is een com-
binatie van kennis, houding en de vaardig-
heid om ergens mee om te kunnen gaan. Ik 
onderzoek dit effect op een groep Hindoe-
staanse cliënten met pre-diabetes in Den 
Haag, het DHIAAN-project. Daarnaast ben 
ik altijd heel nieuwsgierig. Bijvoorbeeld hoe 
bij sporters krampen ontstaan en verholpen 
kunnen worden. Want ik denk dat de voe-
ding daar een belangrijke rol in speelt.’
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