
 

“ Zonder ontbijt 
naar school!” 
 

 
" Veel kinderen gaan 
zonder ontbijt naar 
school en gelijktijdig 
neemt het aantal 
kinderen met 
overgewicht en 
obesitas fors toe!" 

Over heel de wereld is 
het aantal kinderen en 
volwassenen 
met overgewicht en 
obesitas is fors 
gestegen. Ook in 
Europa wordt de 

obesitas-epidemie in vrijwel alle landen gezien. Kinderen met 
overgewicht in Nederland is in de periode 1980-1997 meer dan 
verdubbeld: in 1980 had 3 tot 5% van de 5- tot 11-jarige jongens 
overgewicht, in 1997 was dit 7 tot 12%. 

Nu, anno 2013, is dit percentage bij jongens met overgewicht 
inmiddels gestegen tot 13,3% en bij meisjes tot 14,9%. Ook is het 
percentage jongens en meisjes met obesitas sterk toegenomen.Uit 
onderzoek blijkt dat obesitas vaker voorkomt bij kinderen van 
Turkse afkomst voor (5% van de jongens en 7% van de meisjes) 
vergeleken met kinderen met een Nederlandse achtergrond 
(jongens 1,8%, meisjes 2,2%) Kinderen van Marokkaanse afkomst 
hebben eveneens vaker overgewicht en obesitas dan kinderen met 
een Nederlandse achtergrond. 



Van de jongens heeft 25,2% overgewicht en 6,0% obesitas en bij 
de meisjes hebben 29,1% overgewicht en7,5%obesitas. 

Wie is er verantwoordelijk voor deze forse toename? De 
kinderen zelf? De ouders? De voedingsmiddelen industrie?    
De overheid? Het is duidelijk dat kinderen tussen de 5 en 11 jaar 
niet beschikken over het boodschappen budget, laat staan dat een 
5 jarige met een pinpas bij de Lidl of Albert Heijn staat. Vaak 
ontbreekt het de ouders aan kennis over de juiste voeding en blijkt 
wel dat ze heel graag willen leren over voeding en gezondheid. 

Het feit dat er nog 
zoveel 'rommel' in 
de schappen van 
onze supermarkten 
ligt maakt het 
de ontwetende 
shopper lastig. Zo 
maken mensen, 
bewust en nog 
vaker onbewust, 
nog steeds ongezonde keuzes! Heeft men niet door dat slechte 
voeding zo'n impact kan hebben op je energie niveau en dat de 
prestaties van onze kinderen op schoolhieronder lijden? Nog veel te 
vaak worden kinderen zonder ontbijt naar school gestuurd! Als ze 
geluk hebben krijgen ze van moeder of vaderlief nog wel een liga, 
peperkoek of een fruitbar mee! De 'ratrace' van het leven kost ons, 
onze eigen gezondheid en dat van onze kinderen! 

Laten we het heft in eigen handen nemen en kennis delen! 

Zodat we als mensen meer leren over gezondheid en vitaler en 
energieker in het leven kunnen gaan staan. 

Door: Isabelle Plasmeijer 
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Meer over Isabelle  
"Je bent wat je eet" 

Na het behalen van haar HBO studie 
volgde Isabelle de opleiding 
Mensgericht Coachen en heeft zij nog 
diverse persoonlijke 
ontwikkelingstrainingen gevolgd en 
vele workshops & seminars over 
gezondheid en voeding bijgewoond, 
Van o.a; David Wolfe, William Davis (schrijver 
van het boek Broodbuik), Dr. Andries Smit 
arts en onderzoeker (Medisch centrum 
Groningen) Kris Verburgh(schrijver van het 
boek "De voedsel zandloper), Jesse van der 
Velde, verjongingscoach (auteur van het boek 
Voor altijd jong). 

Sinds 2010 volgt Isabelle ook filosofie aan de Volks Universiteit in ‘s 
Hertogenbosch. Daarnaast heeft zij zich in yoga, voetzonereflextherapie, 
regressie therapie, meditatie, ademhalingsoefeningen en TRE (Tension & 
Trauma Release Excersises) en ondervond dat deze dingen haar fysieken 
en mentale gezondheid positief beïnvloedde. Isabelle coached, begeleidt 
en adviseert mensen in hun bewustwordingproces rondom eten. Waarom 
eten we eigenlijk? Waarom te veel? Waarom te weinig? 

Ruim 4 jaar lang leed zij zelf aan anorexia en boulimia. Het begon heel 
onschuldig rond haar drieëntwintigste met diëten, meer sporten, terwijl ze 
van nature al heel slank was. Pas daarna nam het extremere vormen aan. 
Ze kwam in een vicieuze cirkel terecht van veel sporten, minder eten, 
calorieën tellen, vreetbuien, overgeven en dat gecombineerd met de 
schaamte die de eetstoornis met zich meebracht. Isabelle besefte ze dat 
het zo niet langer kon en dacht op een ochtend “ik KAP ermee”. Ze zocht 
hulp waardoor ze inmiddels met trots kan zeggen van haar eetstoornis af 
te zijn! Vanuit enorme drive en passie schreef zij een boek, richtte 
zij het bedrijf op ISA Power op en coached zij nu mensen die 
gezonder, vitaler en energieker willen worden. Zij leert mensen 
het verschil tussen graaien, snaaien, vreten, eten en voeden! Food 
= Energy Als je er rommel instopt komt er rommel uit!  

http://www.isabelleplasmeijer.com 


