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Inhoud  

De menstruatiecyclus. Iets waar we het op en rond de baan nog niet veel over hebben. Desondanks is het 
een item wat belangrijk is. Er gebeurt namelijk van alles in het vrouwelijke lijf gedurende deze cyclus. Dit 
alles kan invloed hebben op prestaties maar ook op het risico op blessures. 
Aan de andere kant van de medaille zien we helaas relatief vaak dat de menstruatie uitblijft wat negatieve 
gevolgen met zich meebrengt voor lichaam en geest. Tijdens de workshop nemen we je mee in de aspecten 
rondom voeding, de menstruatiecyclus en de effecten op prestaties en blessures. 

 

Over Miranda 

Miranda is zestienvoudig Nederlands kampioen. Ze was de eerste vrouwelijke 
Nederlandse steeplechase loopster ooit op een WK (2005) en was EK finaliste (2006). 
In 2010 stapte ze over naar de marathon en liep in 2014 de EK marathon. Ze heeft 
een marathon pr van 2 uur 27’32. Miranda is gepromoveerd bewegingsweten-
schapper en coach; op deze manier is ze de link tussen wetenschap en praktijk. 
 

 
 

Over Laura 

Als sportdiëtist weet ik hoe belangrijk een gezond voedingspatroon is en wat voor 
belangrijke bijdrage het levert op de sportprestatie, groei en ontwikkeling van de atleet 
en het beperken van risico op blessures. Ik begeleid diverse atleten naar betere 
prestaties en deelnames aan nationale en internationale toernooien. Voordat ik zover 
was heb ik zelf de nodige ervaring opgedaan op en rondom de atletiekbaan. Al vanaf 
7-jarige leeftijd ben ik zelf actief lid. Als junior en senior heb ik diverse NK’s succesvol 
gelopen op de 400 meter horden, 800, 1500 meter en korte cross. Momenteel staan 
de wat langere loopnummers op het menu. 
 

 
 



 


