
GLK! aanbieding

2022

 Jaargang 2, No. 1
februari 2021, € 6,-

www.gezonderlevenkan.nl
GEZONDER LEVEN KAN

FAJAH 
LOURENS
‘Geloof 
in jezelf’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Janneke 
Wittekoek vecht 
voor het hart

Wandelgemeente 
Berg en Dal

Vitaal aan 
het werk!

‘Ice Man’ 
Wim Hof

 Jaargang 2, No. 1
februari 2021, € 6,-

www.gezonderlevenkan.nl
GEZONDER LEVEN KAN

FAJAH 
LOURENS
‘Geloof 
in jezelf’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Janneke 
Wittekoek vecht 
voor het hart

Wandelgemeente 
Berg en Dal

Vitaal aan 
het werk!

‘Ice Man’ 
Wim Hof

 Jaargang 2, No. 3
september 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

MARK TUITERT
De stoïcijnse mindset van 
een olympisch kampioen

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg
Anouk Maas: 
actrice en 
therapeut

4 tips om genoeg 
water te drinken

Minder seks tijdens 
de lockdown

Het leefstijlkompas 
van huisarts 
Tamara de Weijer

V
IN

C
EN

T R
IEM

ER
SM

A

 Jaargang 2, No. 2
april 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

ERIK SCHERDER
‘Bewegen is goed 

voor je brein!’ 

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Els Visser: dokter 
en triatleet van 
wereldklasse 

Gezond thuis-
werken: hoe 
doe je dat? 

Liefde in tijden 
van corona 

Het beste product 
van 2020? 
Uw stem telt!

 Jaargang 2, No. 4
oktober 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

MARIT BOUWMEESTER
‘Als ik gelukkig ben, heb ik 
meer kans om te winnen’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg
Actrice Carly Wijs 
over Metakids

3x supplementen 
voor je darmen

Alexandra Elle 
over zelfliefde

De beste gadgets 
voor op de fiets

App voor mental 
health bij jongeren

R
IC

H
A

R
D

 LA
N

G
D

O
N



8 – GLK!

DOOR ANTAL GIESBERS

E igenlijk rolde Wijs een beetje bij toeval in het 
acteursvak, vertelt ze. ‘Ik wilde wel iets artistie-
kerigs doen, maar dacht meer aan het ontwerpen 

van juwelen of kleding. Maar omdat ik me op school 
verveelde, meldde ik me aan voor het schooltoneel. 
Dat ging me goed af. Ik deed toen een oriëntatiecur-
sus op de Amsterdamse toneelschool, waarna ik me 
aanmeldde voor de Maastrichtse toneelschool. Ook 
toen was ik er nog niet écht serieus mee bezig. Het 
was eigenlijk een beetje spielerei: laten we dat maar 
eens proberen. Pas als je op school komt en je er heel 
serieus van ’s ochtends tot ’s avonds mee bezig bent, 
begin je te begrijpen wat het vak inhoudt.’

Je werd dus niet gedreven door 
een passie voor het acteren?
‘Achteraf: ik was altijd wel een theatraal typje, het zat 
er wel in. Ik zie dat nu ook als ik kijk naar de toneel-
voorstellingen op school: veel meisjes willen actrice 
worden omdat ze het leuk vinden dat mensen naar 
ze kijken. Die gaan het niet worden. Toch is er altijd 
een die niet zo opvalt, tot op het moment van spe-
len. Dan denk ik: die weet het zelf nog niet, maar dat 
is een acteur.’

Je doet inmiddels veel meer dan alleen acteren.
‘Acteren, regisseren, lesgeven: mijn passie is creëren. 
De creatieve sector is heel moeilijk en onzeker, maar 
heeft één een voordeel: je doet iets waar je gepassi-
oneerd over bent. En dan maakt het niet uit wat je 
doet. Dus alles komt uit dezelfde kern: nadenken over 
het artistieke proces. Ieder moment van de dag ben 
ik met mijn werk bezig. Maar ik doe ook wat ik léúk 

vind! Ik snap wel dat dat een luxepositie is: de meeste 
mensen moeten van negen tot vijf dingen doen waar 
ze niet écht gepassioneerd over zijn. Dus dan heb je 
die vrije uren wel nodig voor andere dingen. Ik heb 
dat niet nodig, want ik vind het toch wel leuk wat ik 
doe.’

Het lijkt me dat jouw vak erom vraagt dat je 
aandacht besteedt aan je lichaam. Is gezondheid 
voor jou ‘dus’ een vanzelfsprekendheid?
‘De realiteit is helaas anders. Mijn moeder is een 
Schotse, en die cuisine draaide in de jaren  zestig 
vooral rond blikvoer. Toen ik in Wassenaar ging 
wonen was er wel altijd verse groente, maar toen ik 
naar Maastricht ging, had ik elke ochtend croissants 
voor ontbijt. Op school kon je wel eten krijgen, maar 
dat was heel rudimentair; vaak gingen we in de straat 
voor zes gulden een daghap halen – en dat was ook 
vaak blikgroente. Drank was nooit een issue, ook nu 
drink ik gewoonlijk een of twee glazen wijn per week, 
dat mag geen naam hebben. Wel rookte ik in die tijd, 
maar ik was geen zware roker. 
‘Bewegen deden we natuurlijk voldoende, dat hoorde 
bij de opleiding, maar met gezondheid was ik toen 
niet zo bezig. Want als je jong bent, kan je lichaam 
veel hebben.’

Op welk moment ben je je daar 
bewuster van geworden? 
‘Ik was al in de veertig toen ik een bloedtest deed en 
de dokter mij wees op een hoog cholesterol en suiker-
gehalte. Hij zei dat het nog in een pre-stadium was, 
maar dat als ik zo doorging, ik over tien jaar gegaran-
deerd diabeet zou zijn. En wat gebeurt er: rond die 
tijd kreeg mijn broer diabetes. Mijn broer, die nooit 

Carly Wijs:  
‘Metabole ziektes 
zijn zó onbekend’
Carly Wijs is bekend van tv-series zoals Divorce, Oud Geld, Lijn 32 en Pleidooi. Ze 
stond op het toneel, maar produceerde en regisseerde ook stukken, die met hoge 
waardering werden opgevoerd in binnen- en buitenland. In 2016 debuteerde ze met 
de roman Het twijfelexperiment, genomineerd voor De Bronzen Uil. Daarnaast geeft 
ze acteerlessen aan studenten drama en dans… en is ze ambassadrice van Stichting 
Metakids, die zich focust op metabole ziektes bij kinderen. ‘Voor veel mensen bestaat 
het gewoon niet, terwijl er jaarlijks minimaal achthonderd kinderen aan overlijden.’
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Oplossing voor 
onrustige benen: 
contrastimulatie

Veel mensen hebben last van 
Restless legs syndroom (RLS). 

Een onplezierig gevoel zorgt voor 
bewegingsdrang in de benen. 
Door te bewegen verdwijnt dit 
gevoel, maar niet voor lang. 
Arts en RLS-patiënt Casper van 
Waveren ging op zoek naar een 
oplossing die de symptomen 
tegengaat en overal te gebruiken 
is. In samenwerking met ruimte-
vaartingenieur Erik van der Heide 
ontwikkelde hij Relegs. Het werkt 
volgens het basisprincipe van con-

trastimulatie, het proces waarbij 
onschuldige elektrische prikkels 
de zenuwen stimuleren. Dit voelt 
comfortabel aan en vermindert 
het onrustige gevoel in de benen 
en de drang om deze te moeten 
bewegen. Het is een draadloze 
elektrostimulator en bestaat uit 
drie handzame onderdelen: een 
stimulator, een elektropleister en 
een oplader.

20% vermijdt 
bezoek huisarts 
uit schaamte

Uit een nieuw onderzoek van 
gezondheids- en hygiëne-

bedrijf Essity blijkt dat 3,3 miljoen 
Nederlanders hun bezoek aan de 
huisarts uitstellen uit schaamte 
voor een gezondheidsklacht. Dit 
uitstel duurt bij 37 procent een 
half jaar of langer. Dit uitstellen 

werd nog sterker door de corona-
crisis. Mensen gingen 16 procent 
minder naar de huisarts, vanwege 
de druk op de zorg en de verwar-
rende berichtgeving over of een 
bezoek aan de huisarts wel of niet 
geoorloofd was. De klachten waar 
mensen vooral moeite mee hebben 
gaan met name om stoelgang en 
incontinentie, maar ook bijvoor-
beeld lipoedeem. Dit is vooral pro-
blematisch omdat dit uitstel kan 
lijden tot ernstigere klachten die 
ook moeilijker te verhelpen zijn. 

10.000  stappen 
per dag: mythe?

10.000 stappen per dag zou ons 
helpen om gezond te blijven. 

In JAMA Internal Medicine is een 
onderzoek geplaatst, waaruit blijkt 
dat dat aantal lager ligt. Aan bijna 
18.000 vrouwen met een gemid-
delde leeftijd van 72 jaar werd 
gevraagd of zij gedurende een 
week hun stappen bij wilden hou-
den. Daarna werden ze nog vier 
jaar gevolgd. 
Vrouwen die gemiddeld 2.700 
stappen per dag zetten, hadden 
de grootste kans om vroegtijdig te 
overlijden. Degenen die gemiddeld 
4.400 stappen per dag liepen had-
den een 41 procent lagere kans om 
vroegtijdig te overlijden. Hoe meer 
stappen de vrouwen namen, hoe 
ouder zij werden. Er bleek wel een 
grens: meer dan 7.500 stappen per 
dag leverde niet meer voordeel op. 
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Het Griekse Ikaria: volgens 
de mythologie was het hier 
dat Icarus, die te dicht bij 
de zon vloog, in zee stortte 
en aanspoelde. Het eiland 
in de Egeïsche Zee is dan 
ook naar hem vernoemd. 
De mensen worden er 
gemiddeld tien jaar ouder 
dan elders ter wereld – en 
dementie komt er veel 
minder voor. Zes redenen 
waarom ze dat lukt! 

Maar liefst een op de drie 
bewoners van Ikaria wordt 
ouder dan negentig, en 

minder dan tien procent krijgt 
op latere leeftijd last van Alzhei-
mer (tegen vijftig procent in de 
Westerse wereld). Dat is al sinds 
eeuwen zo: in de zeventiende eeuw 
verbaasde de aartsbisschop van 
het eiland Samos zich hier al over. 
Volgens hem kwam dat door de 
goede lucht- en waterkwaliteit, het 

karige dieet en de gemeenschaps-
zin. En hij zat er niet ver naast! 
Hier volgen zes redenen waarom 
de achtduizend bewoners van 
Ikaria makkelijk in volle gezond-
heid een hoge leeftijd weten te 
bereiken.

1. Lekker wild!
Net als elders rond de Middel-
landse Zee bestaat het dieet er uit 
veel fruit en groente, volle granen, 
bonen en peulvruchten, rode wijn 
en olijfolie. Maar op Ikaria wordt 
veel minder vis en vlees gegeten. 
Liever kruiden ze hun maaltijd 
met zo’n honderd verschillende 
groenten en kruiden die ze in de 
tuin en erbuiten verzamelen, zoals 
mosterd, witlof, venkel. En deze 
bevatten antioxidanten die de 
slagaders schoonhouden – zelfs 
tien keer meer dan rode wijn!

2. Een kopje vrastiko
De bewoners van het eiland zijn 
heel gastvrij: goede kans dat als 

je de weg vraagt, je wordt uitge-
nodigd om een kopje kruidenthee 
te drinken. Zo’n thee bevat krui-
den die rondom het huis worden 
gevonden, zoals polei, salie, Sint-
janskruid, oregano, rozemarijn 
en paardenbloem. De thee wordt 
dan gezoet met honing: vrastiko 
noemen ze deze thee. Ikarianen 
drinken het elke dag wel, van 
’s ochtends tot ’s avonds. En wat 
blijkt: deze theeën werken niet 
alleen ontstekingsremmend – ze 
zijn zelfs vochtafdrijvend. Hier-
mee kun je je bloeddruk verlagen, 
het helpt de nieren om sodium 
krijt te raken, en houdt je slag-
aders schoon. En daarmee wordt 
de kans dat je Alzheimer krijgt, 
fors minder!

3. Trivoli: natuurlijk Viagra
En als je dan toch een theetje 
drinkt: de bewoners zijn welbe-
kend met de helende kwaliteiten 
van verschillende kruiden die ze 
erin stoppen. En niet alleen thee: 

IkarIa: eiland 
van lang en 
gezond leven
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REDACTIE
Gaaf!
Op de leeftijd van 55 jaar ben ik nog 

steeds gezegend met de aanwezig-
heid van een vader en moeder in mijn 

leven. Natuurlijk hebben ze beiden inmid-
dels wel het een en ander achter de kie-
zen op het gebied van gezondheid, maar 
wie bereikt geheel zonder kleerscheuren de 
eindstreep?
Wat me onlangs echter nog eens opviel is 
dit: toen mijn moeder pakweg veertig jaar 
oud was, kwam ze tijdens een uitje met de 
paardenkar wat ongelukkig ten val. Een 
operatie om het leed te herstellen mislukte, 
waardoor een deel van haar been verlamd 
raakte. Je zou dus formeel kunnen zeggen 
dat zij gehandicapt is. Maar zo heb ik dat 
geen enkel moment in mijn leven ervaren. 
Ja, ze heeft speciale schoenen nodig, en ze 
heeft nooit aan een marathon meegedaan 
(ik ook niet). Maar verder? Nee, dit is mijn 
moeder en zo is zij. En ook zijzelf zou dat 
label niet opgeplakt willen zien. Mijn moe-
der, daar is niks mis mee, zij is in meerdere 
betekenissen ‘gaaf ’!

In dit sentiment sta ik niet alleen. Als bui-
tenstaander kun je soms bij iemand een 
aandoening, een handicap of een beperking 
constateren, en die confronteert je dan met 
de hindernissen die dat kan opwerpen in 
iemands leven, en de ‘ellende’ die dat met 
zich meebrengt. Daar wil ik ook niet luchtig 
over doen: pijn, beperkingen, ziekenhuis-
bezoek, aanpassingen in en om het huis 
zijn allemaal geen pretje.
Maar toch: intussen worden die mensen 
niet bepaald door hun problemen. Ster-
ker nog, laten we door die beperking vooral 
niet uit het oog verliezen hoe rijk en divers 
zij als persoon zijn.
En dit brengt mij naar de schoonheid van 
hoe we tegenwoordig het begrip ‘gezond-
heid’ definiëren: niet langer als een staat 
van ‘niet ziek zijn’, maar in feite als jouw 
capaciteit om flexibel om te gaan met de 
tegenslagen in je leven. Met andere woor-
den: jouw kwaal of beperking bestempelt je 
niet als ziek of gehandicapt: het gaat erom 
of je desondanks een goed, vol, rijk leven 
kunt leiden. 
Ik vind dat heel hoopvol. En eigenlijk ook: 
heel respectvol. Gaaf!

Antal Giesbers, 
hoofdredacteur GLK!

Menstruatie-
stoornissen 
na coronavaccin?

E r zijn duizenden meldingen 
binnengekomen bij bijwerkin-

gencentrum Lareb van menstru-
atiestoornissen na het ontvangen 
van het coronavaccin. Het is ech-
ter nog niet duidelijk of er een 
causaal verband is met het vac-
cin, aangezien menstruatiestoor-
nissen vaak voorkomen en allerlei 

oorzaken kunnen hebben, zoals 
stress, infectie of ziekte. De 
klachten die worden gemeld 
lopen erg uiteen. Er worden uit-
blijvende menstruaties, hevige 
menstruaties en doorbraakbloe-
dingen gemeld. Lareb gaat de 
gemelde klachten in kaart bren-
gen om er een beter beeld bij te 
krijgen. In de VS wordt 1,67 mil-
joen dollar in onderzoek geïn-
vesteerd door het Nationaal 
Gezondheidsinstituut om het ver-
band tussen het vaccin en men-
struatie beter te begrijpen.

Tryptofaan: kan 
stressverlagend 
werken

U it een onderzoek van Yakult 
onder duizend Nederlanders 

blijkt dat 74 procent gelooft dat 
wat ze eten hun stemming beïn-
vloedt. Er zijn inderdaad bepaalde 
etensmiddelen die je  stemming 
positief kunnen beïnvloeden, 
namelijk ‘mood foods’. Dit zijn 

echter niet de snelle snacks waar 
men meestal naar grijpt bij stress, 
zoals koekjes of chips, maar 
voeding die veel van het stofje 
tryptofaan bevat. Dit wordt in 
ons lichaam namelijk omgezet 
tot serotonine, wat een positief 
effect heeft op ons humeur. 
Voedingsmiddelen die rijk zijn 
aan dit stofje zijn bijvoorbeeld 
chocolade, bananen, pinda’s en 
spinazie. Overigens werkt deze 
omzetting beter naar mate je 
minder stress hebt.

GEZONDER LEVEN KAN! – 25

INTERVIEW

 ‘Vroeger vond ik 
veel wind heel eng!’

Marit Bouwmeester werd in 2017 
uitgeroepen tot de beste zeiler 
van de wereld. Ze heeft aan drie 
Olympische Spelen deelgenomen en 
ook drie keer medailles gewonnen. 
GLK! sprak met haar over wat er 
nodig is om als Olympisch kampioen 
succesvol én ook gelukkig te zijn. 
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blue zones

wil je bijvoorbeeld tot rust komen, 
neem dan een mix van aloë, basi-
licum, honing en wijn. Heb je een 
hoestje, dan wordt polei aangera-
den. En er wordt zelfs gefluisterd 
dat een kruid met de naam trivoli 
dezelfde opwekkende kwaliteiten 
heeft als Viagra!

4. bergaf, bergop!
De dorpen op Ikaria liggen van 
oudsher in de bergen, om uit de 
buurt van piraten te blijven. Maar 
dat betekent dat de bewoners voor 
elke wandeling, elk bezoek en elke 
boodschap bergop of bergaf moe-
ten. Want de velden liggen lager 
op het eiland, en familie woont 
makkelijk een uur lopen verderop. 
Het gevolg: de bewoners van het 
eiland krijgen de hele dag door een 
gezonde workout!

5. een rijk dorpsleven
Het is op Ikaria bijna onmogelijk 
om te vereenzamen, want  sociaal 
contact hoort er gewoon bij. 

Sterker nog: als je niet komt opda-
gen voor een verjaardagsfeest, 
in de kerk of een dorpsfeest, dan 
komen de buren meteen vragen of 
er wat aan de hand is. De bewoners 
maken daarmee niet alleen veel 
minder kans op vereenzaming, 
maar ook op depressie. En juist 
depressieve mensen maken vijftig 
procent meer kans op dementie.

6. natuurlijke bronnen
Ikaria heeft het geluk dat er 
natuurlijke waterbronnen te vin-
den zijn. Zelfs de antieke Grieken 
wisten van de helende 
eigenschappen van 
Ikaria’s natuurlijke 
bronnen, en de ruïnes 
van de oude badhui-
zen van Therma zijn 
er het bewijs van. 
Het bronwater bevat 
radon, dat onder 
meer pijn verlicht in 
spieren en gewrich-
ten, orthopedische 

verwondingen en osteoporose. 
Ook helpt het om huidziekten 
onder controle te houden. 
Het is helaas de vraag hoe lang 
Ikaria een blue zone zal blijven. 
Want het eiland kent een gezonde 
toeristische industrie, en daardoor 
komen de bewoners steeds meer 
in aanraking met de ongezonde 
Westerse levensstijl. De jeugd 
van Ikaria leeft veel minder vol-
gens de oude wijze, en dus is te 
verwachten dat het eiland in de 
toekomst zijn bijzondere status zal 
verliezen…

blue zones
Er zijn plekken ter wereld waar de mensen het gezondst leven en 
ouder worden dan waar dan ook. Waar zijn die locaties te vinden? 
Het zijn Sardinië en Acciaroli in Italië, de Okinawa-eilandengroep van 
Japan, een gemeenschap van zevendedagsadventisten te Loma Linda, 
Californië, het schiereiland Nicoya in Costa Rica, het Griekse eiland 
Ikaria, en drie plekken in Zweden: Öland, Zuid-Småland en Noord-
Oost-Skåne. Die locaties worden ’Blue Zones’ genoemd. Wat maakt 
hen zo bijzonder? Elke editie bezoeken we zo’n blauwe zone.
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SHERIDA PENGEL, geboren in 1970 in Suriname, 
begint elke dag met meditatie en gebed.
‘Ik ben een ochtendmens, ik sta erg vroeg op 
en mediteer soms tot een uur, en ga daarna 
wandelen. Het liefst allemaal nog voor zons
opgang. Mediteren en bidden vloeien in 
elkaar over: ik voel me in contact met mijn 
hogere zelf, en besef dat ik maar een zand
korrel ben in de grote woestijn. 
Elke dag is een nieuw moment om te begin
nen, elke ochtend vraag ik me af hoe ik me 
voel en met welke intentie ik de dag inga. 
Waarom? Ik heb veel meegemaakt in mijn 
leven. Ik was als maatschappelijk werker 
betrokken bij de ellende van probleemgezin
nen, er was een scheiding, mijn dochter stapte 
uit het leven… Ik moest leren hoe daarmee 
om te gaan.
Nu zat ik altijd al met mijn neus in de  boeken, 
en ik heb veel gelezen over andere culturen, 
religie, filosofie en mindfulness. Zo leerde ik 
hoe ik me bewust kan worden van de signa
len van mijn lichaam en mijn innerlijke wereld, 
hoe je efficiënter en adequater kunt reageren 
op wat je triggert in deze wereld. Je kunt niet 
voorkomen wat er gebeurt in je leven, maar 
je kunt wel leren hoe je daarmee omgaat. Dat 
leer ik nu ook aan anderen.
Ik voel me nu beter, meer mezelf. Ik ben me er 
bewuster van wat ik leuk en prettig vind, maak 
meer bewuste keuzes. Ik ben een veel authen
tieker mens geworden.’ 

Wilt u ook uw ochtendritueel met ons delen? Stuur 
dan een mail naar redactie@gezonderlevenkan.nl
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GLK! introductie
GLK! wil een breed publiek inspireren en informeren over een gezondere levensstijl. Met aandacht voor 
alles wat met gezondheid te maken heeft: bewegen, voeding, welzijn, preventie en zelfzorg. Want alles 
hangt met elkaar samen. Gezonder leven kan! Voor iedereen, van jong tot oud. En daarvoor hoef je je 
 leven niet ingrijpend te veranderen: kleine stapjes zijn een goed begin.  
GLK! is gevuld met verhalen, interviews, onderzoeken, tips & tricks, allemaal met een positieve insteek 
én met diepgang. We willen aanzetten tot actie, maar ook tot nadenken.  
GLK! wordt  in een oplage van 100.000 exemplaren gratis verspreid via honderden locaties door heel het 
land. Het is ook mogelijk om een betaald abonnement te nemen. 

GLK! advertentietarieven 

1/1 pagina B 185 x H 260 mm € 3.000 

1/2 pagina B 185 x H 128 mm € 2.000 

1/4 pagina B 94 x H 128 mm      € 1.250 

1/8 pagina  B 94 x H 128 mm    € 800 

GLK! verschijningsdata 2022
maand deadline redactie deadline advertenties verschijning

januari 6-jan-22 13-jan-22 17-jan-22

maart 10-mrt-22 17-mrt-22 21-mrt-22

mei 5-mei-22 12-mei-22 16-mei-22

juli 7-jul-22 14-jul-22 18-jul-22

september 8-sep-22 15-sep-22 19-sep-22

november 10-nov-22 17-nov-22 21-nov-22

Uitnodiging tot samenwerking
Graag bespreken wij met u de mogelijkheden van  samenwerking. 

Focus op duurzame groei, voor alle betrokkenen. 

Meer informatie?  Mail naar info@gezonderlevenkan.nl of bel 030-223 1718

Kijk ook op www.gezonderlevenkan.nl

GLK! aanlever
specificaties

•  Aanleveren als pdf, 
 schoongesneden

•  Hoge resolutie,  
minimaal 300 DPI

•  Aanleveren via  
productie@uhb.nl



GLK! aanbieding

2022

 Jaargang 2, No. 1
februari 2021, € 6,-

www.gezonderlevenkan.nl
GEZONDER LEVEN KAN

FAJAH 
LOURENS
‘Geloof 
in jezelf’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Janneke 
Wittekoek vecht 
voor het hart

Wandelgemeente 
Berg en Dal

Vitaal aan 
het werk!

‘Ice Man’ 
Wim Hof

 Jaargang 2, No. 1
februari 2021, € 6,-

www.gezonderlevenkan.nl
GEZONDER LEVEN KAN

FAJAH 
LOURENS
‘Geloof 
in jezelf’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Janneke 
Wittekoek vecht 
voor het hart

Wandelgemeente 
Berg en Dal

Vitaal aan 
het werk!

‘Ice Man’ 
Wim Hof

 Jaargang 2, No. 3
september 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

MARK TUITERT
De stoïcijnse mindset van 
een olympisch kampioen

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg
Anouk Maas: 
actrice en 
therapeut

4 tips om genoeg 
water te drinken

Minder seks tijdens 
de lockdown

Het leefstijlkompas 
van huisarts 
Tamara de Weijer
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 Jaargang 2, No. 2
april 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

ERIK SCHERDER
‘Bewegen is goed 

voor je brein!’ 

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Els Visser: dokter 
en triatleet van 
wereldklasse 

Gezond thuis-
werken: hoe 
doe je dat? 

Liefde in tijden 
van corona 

Het beste product 
van 2020? 
Uw stem telt!

 Jaargang 2, No. 4
oktober 2021, € 4,-

www.gezonderlevenkan.nl
gezonder leven kan

MARIT BOUWMEESTER
‘Als ik gelukkig ben, heb ik 
meer kans om te winnen’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg
Actrice Carly Wijs 
over Metakids

3x supplementen 
voor je darmen

Alexandra Elle 
over zelfliefde

De beste gadgets 
voor op de fiets

App voor mental 
health bij jongeren
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