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Volkoren toast met radijs-eisalade

ONTBIJTGERECHT VOOR 4 PERSONEN

Bereiding: 20 minuten
Per persoon: 170 kcal / 7 g vet / 11 g eiwit / 15 g 
koolhydraten / 262 mg natrium / 2,5 g vezels
Prijs per persoon: ¤ 0,55

• 4 eieren • ½ bosje radijs • 4 sneden volkoren 
brood • 1 el halfvolle mayonaise • 2 el biologische 
magere kwark • ½ tl kerriepoeder • 1 el bieslook, 
fijngehakt • rasp

1  Kook de eieren in 7 min. hard. Maak de radijs 
schoon en rasp grof.

2  Rooster de sneden brood goudbruin en krokant. 
Meng de mayonaise met de kwark, de kerriepoe-
der en de bieslook.

2  Laat de eieren onder stromend koud water schrik-
ken. Pel de eieren en hak ze grof. Schep het ei 
en de radijs door het kwarkmengsel en breng op 
smaak met peper.

2  Serveer de eiersalade met de toast.

Tip Kwark en radijs zorgen voor een fris lentebriesje. 
Voeg voor extra frisheid nog wat citroenrasp aan de 
eiersalade toe.

Proef het 
voorjaar
Ook het gevoel dat de winter nou wel lang 
genoeg heeft geduurd? Versnel de komst van 
de lente met deze heerlijke en gezonde recepten. 
Licht en fris als het nieuwe seizoen zelf!

Kijk voor meer recepten op gezondidee.mumc.nl.
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Lenteburger met venkelsalade  
en gembermosterd

HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN

Bereiding: 40 minuten
Per persoon: 495 kcal / 28 g vet / 28 g eiwit / 30 g 
koolhydraten / 126 mg natrium / 8 g vezels
Prijs per persoon: ¤ 2,00

400 g kippengehakt • 1 teentje knoflook • 2 tl 
gedroogde oregano • 1 rode ui • 50 ml witte 
wijnazijn • 1 tl suiker • 600 g venkel • 2 el half-
volle mayonaise • 1 el citroensap • 2 el olijfolie 4 
volkoren broodjes • 1 el mosterd • 1 cm gember, 
geschild • 4-8 blaadjes kropsla • 1 el tuinkers, 
van het bed geknipt

1  Doe het gehakt in een schaal. Pers er de knoflook 
boven en voeg de oregano met peper en een 
beetje zout naar smaak toe. Meng het gehakt goed 
en vorm er met vochtige handen 4 mooie burgers 
van. Bewaar de burgers afgedekt in de koelkast.

2  Snijd de ui in halve ringen. Meng de ui met de 
wijnazijn en suiker, en zet 10 min. apart om te ma-
rineren zodat de smaak van de ui zachter wordt.

3  Schaaf of snijd de venkel in fijne reepjes. Meng de 
mayonaise met het citroensap. Schep er de venkel 
door en breng op smaak met peper.

4  Verhit in een koekenpan de olijfolie. Bak de kip-
burgers in 10 min. bruin en gaar. Snijd de broodjes 
open. Rasp de gember en meng met de mosterd. 
Besmeer de onderste helft van de broodjes met de 
gembermosterd. Verdeel er de sla over.

5  Leg de kipburgers op de sla en schep de venkelsala-
de en gemarineerde ui erop. Bestrooi met de tuinkers 
en dek af met de bovenste helften van de broodjes.

 
Tip Weinig tijd? Maak de kipburgers en de venkel-
salade al de avond van tevoren. Marineer ook 
de rode ui alvast en bewaar alles afgedekt in de 
koelkast.

Quinoasalade 
met geroosterde 
voorjaarsgroenten en 
kruidenricotta

LUNCHGERECHT VOOR 4 PERSONEN

Bereiding: 15 minuten
Oven: 15-20 minuten
Per persoon: 360 kcal / 20 g vet / 10 
g eiwit / 32 g koolhydraten / 86 mg 
natrium / 6 g vezels
Prijs per persoon: ¤ 2,00

• ½ bos bospeen • 400 g groene 
asperges • 5 el olijfolie extra vierge 
• 175 g 3-kleuren quinoa • 100 g  
ricotta • 2 el fijngehakte dille, pe-
terselie en/of bieslook • 2 lente-ui-
tjes • sap van 1 limoen • bakplaat 
met bakpapier

1  Verwarm de oven voor tot 220 ºC. 
Maak de worteltjes schoon en 
snijd in stukken van 3-4 cm. Snijd 
het houtachtige uiteinde van de 
asperges en snijd ze ook in stukjes 
van 3-4 cm. Halveer dikke stukjes 

wortel en asperge in de lengte. 
2  Verdeel de wortel en asperge over 

de bakplaat en besprenkel met 2 
el olijfolie. Rooster de groenten in 
de voorverwarmde oven in 15-20 
min. beetgaar. Laat ze afkoelen tot 
lauwwarm.

3  Kook de quinoa volgens de aanwij-
zingen op de verpakking. Meng de 
ricotta met de fijngehakte kruiden. 
Snijd de lente-uitjes in ringetjes.

4  Schep de geroosterde groenten 
met de lente-ui en de laatste 3 el 
olijfolie door de quinoa. Breng de 
salade op smaak met limoensap 
en peper.

5  Schep de quinoasalade in 4 
schaaltjes en verdeel er de krui-
denricotta over.

Tip Deze salade is ook ideaal om 
mee te nemen naar het werk. Maak 
de salade de avond van tevoren – de 
volgende dag is de smaak zelfs nóg 
beter! – en verdeel over 4 bakjes. 
Schep de kruidenricotta erop en 
bewaar de salade afgedekt in de 
koelkast.



Mijn ontdekking

Diabetes maakt hersenen sneller ouder
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben 
diabetes type 2, ook wel ouderdomssui-
kerziekte genoemd. Dr. Jaap Jansen en 
collega’s ontdekten dat de hersenen van 
een diabetespatiënt eruitzien als de her-
senen van iemand die tien jaar ouder is.

‘Diabetes brengt schade toe aan 
de bloedvaten en verdubbelt het 
risico op alzheimer en depressies. 

De nieuwste inzichten leren dat diabetes 
echt schade aanricht in de hersenen. Het 
aantal verbindingen in de hersenen neemt 
af bij mensen met diabetes. Ook de kwaliteit 
van de verbindingen wordt minder. Diabetes 
maakt hersenen dus sneller ouder. Door 
die snellere veroudering werken de herse-
nen trager en minder effi ciënt. Met minder 

bedrading is het lastiger om informatie in de 
hersenen door te geven. 
Als hersenonderzoeker wil ik beter inzicht 
krijgen in de eigenschappen van de herse-
nen. Ik kijk naar de hersenen van mensen, 
zonder dat ze daar last van hebben – ik on-
derzocht meer dan 2200 MRI-scans van De 
Maastricht Studie*. Nieuwe MRI-technieken 
geven ons meer inzicht in het effect dat een 
aandoening als diabetes op de hersenen 
heeft. Zo proberen we stukje voor stukje de 
puzzel op te lossen. Stap één is begrijpen 
wat er gebeurt, stap twee is mensen daar 
vervolgens mee helpen. Dit onderzoek zie ik 
ook als een nieuwe wake-up call: een onge-
zonde leefstijl draagt bij aan het ontstaan van 
diabetes en dus aan snellere veroudering van 
de hersenen. Mensen die het voorstadium 

van diabetes hebben, pre-diabetes, kunnen 
door gezonder te leven voorkomen dat ze 
ook echt diabetes krijgen. Bij mensen die al 
diabetes hebben, werkt een gezonde leefstijl 
nog steeds risicoverlagend. En we weten 
allemaal wat gezonder leven inhoudt. Niet 
roken, minder alcohol, meer bewegen en ge-
zond eten. Dat is wat we moeten we doen.’  

*De Maastricht Studie is een uniek onder-
zoek onder de Zuid-Limburgse bevolking 
naar type 2 diabetes, hart- en vaatziekten 
en andere chronische aandoeningen. 
Meer op demaastrichtstudie.nl. 
Meer over het onderzoek van Jaap Jansen 
op mumc.nl, zoek op 'hersenen diabetes-
patiënten ouder'.

Wie: dr. Jaap Jansen (40), neurowetenschapper 
en universitair hoofddocent.
Is: getrouwd en heeft twee kinderen.
Ontspant zich: bij de Koninklijke harmonie 
van Heer (een wijk in Maastricht), waar hij 
hoorn speelt. En, let op: met carnaval speelt 
hij ventieltrombone. ‘Dat is een trombone 
waarmee je niet kunt schuiven.’ Verder luistert 
hij graag naar jazz en hij houdt van hardlopen. 
(Hij kijkt ook graag tv, maar betwijfelt of dat 
wel een gezond idee is.)

gezond idee 39



40  gezond idee

Beter
José Dols (72) had een goedaardige 
tumor in haar hypofyse. Dit is een kliertje 
ter grootte van een erwt. Het ligt achter de 
neus in de schedel en regelt onder meer 
de hormoonhuishouding. Door de tumor 
werd meer groeihormoon uitgescheiden en 
begonnen de uiteinden van José’s lichaam 
weer te groeien. Acromegalie heet dat. 
Na een succesvolle operatie is de groei 
gestopt.

‘Mijn handen, voeten, neus, lippen en tong begonnen 
te groeien. Maar dat gaat zo langzaam, je hebt het zelf niet in 

de gaten. Het is een heel zeldzame ziekte, niemand herkent het. 

Je voelt wat aan je lichaam, je ziet wat, maar je weet niet wat 

het is. Na jaren begon ik ook de veranderingen in mijn gezicht te 

zien. Ik dacht toen wel eens: kijk maar niet te veel in de spiegel, zo 

word je blijkbaar oud. Het heeft meer dan twintig jaar geduurd 

voordat de oorzaak van de groei werd ontdekt. Gelukkig konden 

ze in het Maastricht UMC+ de tumor weghalen. En sinds de 

operatie voel ik me beter. Wie me nu voor het eerst tegenkomt, 

ziet niet meteen iets speciaals. Ik heb niet te klagen. Ik pas op 

de kleinkinderen, rij auto en wandel veel met mijn echtgenoot, 

onder meer in de bergen in Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast 

doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik ben dankbaar dat het nu zo goed 

met me gaat.’ 

Meer op endocrinologie.mumc.nl, zoek op ‘hypofyse aandoeningen’ en  
‘acromegalie’.


