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Is frisdank met suiker gezonder dan light-frisdrank?
Light-frisdrank bevat geen of minder suiker dan gewone frisdrank, en dus minder calorieën.
Als je op je gewicht wil letten, kun je light-frisdrank drinken. Maar het beste kun je water drinken,
dat is ook beter voor je tanden, die door het zuur in (light-)frisdrank worden aangetast. Af en toe
een glas frisdrank kan geen kwaad, maar het staat niet in de Schijf van Vijf.

Veiligheid

Gewone frisdrank en light-frisdrank zijn even
veilig. Sommige mensen zeggen dat lightfrisdrank onveiliger is vanwege de zoetstoffen
die erin zitten. Zoetstoffen zijn echter uitgebreid getest, vaak weer opnieuw omdat deze
verhalen de ronde doen, en blijken keer op keer
veilig. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen van
de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Er zijn geen negatieve effecten
op mensen gevonden, zelfs niet bij langdurig
gebruik en grote hoeveelheden.
In sommige light-frisdranken is een deel van de
suiker vervangen door stevia, een zoetstof die
wordt gewonnen uit een plant.
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Meer dan 2,5 liter per dag

Als je in normale hoeveelheden frisdrank met
zoetstoffen drinkt, hebben deze zoetstoffen geen
negatief effect. Ook niet als je je hele leven dagelijks light-frisdranken zou drinken. Om bijvoorbeeld teveel van de zoetstof aspartaam binnen te
krijgen, zou je per dag meer dan 2,5 liter frisdrank
met aspartaam moeten drinken.

Uitzonderingen bij zoetstoffen

Frisdranken met aspartaam zijn alleen niet
geschikt voor mensen met de zeldzame, aangeboren stofwisselingsziekte PKU. Daarom staat
op deze producten de waarschuwing ‘bevat een
bron van fenylalanine’.
Bron: Voedingscentrum

Meer zelfvertrouwen

& weerbaarder

Het valt soms niet mee om moeilijke situaties het hoofd te bieden. Dat kan voor
jou als volwassene soms al een probleem zijn, dus je kunt je voorstellen dat het
voor een kind al helemaal niet eenvoudig is. Vaak voorkomende verschijnselen zijn
onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, een negatief zelfbeeld of angst.
Psychomotorische therapie (PMT) is een methode om weer meer ontspannen en
natuurlijk te functioneren op sociaal en/of emotioneel gebied.
Psychomotorische therapie is een vorm
van hulpverlening voor kinderen en volwassenen met psychische en sociale klachten.
Met de therapie kan de cliënt een beter inzicht,
acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en/
of zelfbeheersing bereiken. PMT is een behandelvorm waarbij bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten worden ingezet om (gedrags)
veranderingen te bereiken. Door in beweging
bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen
te ervaren, wordt de cliënt zich bewust van zijn
eigen gevoelens en gedachten, waardoor hij
het eigen gedragspatroon leert herkennen.
De cliënt leert om verantwoordelijkheid te

nemen voor het eigen gedrag en krijgt vaardigheden aangeleerd om zichzelf beter te sturen.
Op deze manier ervaart de cliënt dat die grotendeels zelf verantwoordelijk kan zijn over de
eigen gevoelens en gedragingen.
Mijn naam is Melina Verheij. Ik ben afgestudeerd
als wellness-specialiste en psychomotorisch
therapeut en ben een sportieve, sociaal bewogen en creatieve dame.
Naast mijn werk als psychomotorisch therapeut
bij ZieMij, vervul ik ook opdrachten voor CrossFit
Zutphen (als manager en trainer) en voor
Zutphen Actief als Buurtsportcoach (wijken
en evenementen)
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