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daar is men daar anders over gaan denken. Zo deed 
het Amerikaanse Feinstein Institute for Medical 
Research met mij een biochemisch onderzoek naar de 
nervus phagus – een zenuw die naar bijna alle orga-
nen leidt en onder meer belangrijk is voor het tegen-
gaan van ontstekingen. Het dogma was: “die zenuw 
is niet te beïnvloeden” – maar ik liet zien dat het wél 
kon. Drie jaar geleden deed de Radboud Universiteit 
in Nijmegen koude-fysiologische experimenten met 
mij. Ze testten mijn bloed en deden metingen naar 
mijn kerntemperatuur terwijl ik tachtig minuten in 
het ijs stond. Wat bleek: mijn ontstekingsreactie op 
een E. colibacterie was twee derde lager dan normaal. 
Ik zei toen: “Geef me een groep mensen om te trainen 
en ik laat zien dat iedereen dit kan.” En dat was ook 
zo. Dat onderzoek is in de beste medische tijdschrif-
ten gepubliceerd, en daarmee hebben we laten zien 
dat het immuunsysteem, het endocriene systeem én 
het autonome zenuwstelsel wel degelijk te beïnvloe-
den zijn.’

Investering
De Wim Hof Methode bestaat, héél kort door de 
bocht, uit drie basisprincipes: stel jezelf met regel-
maat bloot aan kou, reguleer je adem en werk aan je 
mindset. In het boek staan hiervoor de oefeningen, 
waarmee je de gewenste effecten op je gezondheid 
kunt bereiken. Wim toont zich in zijn boek een bevlo-
gen man met een passie én missie. Helpt de sensatie 
van zijn imago op YouTube en tv daarbij, of is dat een 
belemmering?
‘Het bereikbaar maken van gezondheidsdoelen stijgt 
ver uit boven egoïstische dadendrang. En door die 
media-aandacht werd juist de interesse van weten-
schappers gewekt. Ik geloof in geluk, kracht en 
gezondheid voor iedereen. Daarvoor hoef je echt geen 
marathon in korte broek op de Noordpool te lopen. 
De fysieke en mentale controle over jezelf ligt voor 
’t grijpen. Begin met elke dag vijftien seconden onder 
de koude douche staan. Die investering in jezelf zul je 
direct honderdvoudig terugzien!
‘Ik vertel dit op seminars, tijdens groepssessies, via 
mijn boek en ook mijn website wImhofmethod.com. 
We hebben een community van 150.000 mensen die 
met elkaar communiceren. En we hebben een app om 
je te helpen bij je oefeningen. Het rendement is echt 
de investering waard. En besef ook: steeds meer men-
sen pakken het op, het verspreidt zich als een lopend 
vuurtje. Ook hoef je niet dogmatisch mijn advies te 
volgen, je bepaalt het zelf. Want ik ben niet bezig je 
ergens van te overtuigen. Ik vraag gewoon uit mijn 
hart en met liefde: probeer het en je zult zien dat het 
werkt. Bij iedereen.’

‘Begin met 15 seconden 
onder de koude douche 
staan. die  investering 
zie je direct honderd -
voudig terug.‘
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E nkele weken geleden kwam Killerbody Lifestyle 
uit, meteen op nummer 1 in de bestsellerlijst. 
Ook de vorige drie Killerbody-boeken waren num-

mer 1 hits. Daarmee heeft Fajah zich ontwikkeld van 
actrice en dj naar auteur en lifestylegoeroe. 

Het lijkt bijna alsof alles wat je aanraakt in goud 
verandert. Hoe krijg je dat voor elkaar?
‘Weet je, ik kom uit een bijzonder gezin: ik ben opge-
voed door mijn moeder – mijn vader zag ik alleen 
soms tijdens een verjaardag, en dan dacht ik: “Wat 
een rare man.” In ons gezin speelde spiritualiteit 
een grote rol, mijn moeder kocht onze kleren in de 
kringloopwinkel en wij aten geen witbrood maar 
zuur desembrood. En dat in een tijd dat dat nog 
helemaal niet hip was. Ik was soms best jaloers op 
de “normale” gezinnen. Maar wat ik heb meekregen, 
is de kracht van visualisatie. Waar mijn moeder mij 
leerde dat als je god iets vraagt, het je gegeven wordt, 
daar vraag ik het aan het universum. Niet alleen dat: 
je ziet het vooral voor je. De kracht van visualisatie is 
heel sterk. Daarnaast moet je blijven geloven in jezelf 
en als je dan doorzet, is alles mogelijk.’

Hoe werkte die visualisatie voor jou? 
‘Ik wist op mijn twaalfde al dat ik in Goede Tijden 
Slechte Tijden ging spelen. Daar heb ik alles voor 
gedaan, maar vooral heb ik het voor me gezien, gero-
ken, gevóeld hoe dat zou zijn. Als je het voor je kunt 

zien, dan kun je het ook uitwerken en ervoor gaan.’

Maar wat als je omgeving je niet steunt?
‘Als ik zei dat ik actrice wilde worden, dan vroegen 
mensen: “Ja, maar wat wil je écht worden?” Daarmee 
projecteren ze hun eigen angsten op jou. Je luistert 
er alleen naar als je niet zeker van je zaak bent. Dus 
het allerbelangrijkste is dat je eerst gelooft in jezelf. 
Als je toegeeft aan twijfel, dan zal het je niet lukken. 
Daarmee saboteer je jezelf. Maar als je overtuigd 
bent van wat je wilt, dan doet die kritiek je niks. Ik 
ben daar echt doof voor. Er is bij mij ook geen plan B. 
En dus ga ik altijd door met plan A. Gaat er iets mis, 
dan geef ik niet op: dat is dan een duwtje in de goede 
richting. Kijk je op die manier naar de wereld, dan 
lukt alles.’

Sluit je nooit compromissen?
‘Niet als je succesvol wilt zijn en gelooft in wat je 
in eerste instantie hebt bedacht. Je kunt je plannen 
wel aanpassen, maar doe dat uit overtuiging, en niet 
omdat je denkt dat je het niet kunt. Het verschil tus-
sen iemand die succesvol is en niet, is puur een kwes-
tie van doorzetten. Denk je dat ik meteen na mijn 
eerste auditie werd aangenomen? Daar heb ik bijna 
tien jaar over gedaan. Maar ik heb nooit opgegeven, 
ik ben altijd weer langsgegaan met nieuwe foto’s: 
“Hé, hier ben ik!” Keer op keer word je het niet, en 
dan opeens wel.’

Fajah Lourens:  
 ‘Het begint met 
geloof in jezelf’

Ze wordt wel de ‘fit queen van Nederland’ genoemd: FajaH LourEnS, ooit 
begonnen als actrice in GTST, nu gezondheidsgoeroe met een eigen filosofie: 
mykillerbodymotivation. Zojuist is Killerbody Lifestyle verschenen, waarin 
Fajah laat zien dat ze tot hele nieuwe inzichten is gekomen…
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N atuurgebied De Wieden 
maakt deel uit van Nationaal 
Park Weerribben-Wieden, 

een meren- en moerasgebied in 
de Kop van Overijssel. Het bestaat 
uit bijna 11.000 hectare waterrijke 
natuur waar je kunt varen, wande-
len en fietsen. Op de grote meren 
kan het soms flink spoken, maar je 
vindt er ook stille wateren waar de 
wolkenlucht glansrijk in weerspie-
gelt. De route is in het veld gemar-
keerd met rode pijltjes. Deze route 
is niet geschikt voor rolstoelge-
bruikers en kinderwagens.

1. Wilgenbos
Dit wilgenbos is hier spontaan 
gegroeid. De zaden zijn door 
de wind aangevoerd. Het hele 
jaar door zijn hier zangvogels te 
horen. En al houden wij men-
sen er niet van, de brandnetels 
zijn belangrijk voor de atalanta. 
Deze trekvlinder (overwintert in 
Frankrijk!) zet zijn eieren erop af.

2. Blauwgrasland
Blauwgrasland is een voedsel-
arm graslandtype dat zijn naam 
dankt aan de blauwachtig ge-
kleurde grassen die er groeien. 
Helaas is door intensieve land-
bouw, gebruik van kunstmest en 
ontwatering het aantal hectares 
blauwgrasland flink afgenomen. 
Daarom probeert Natuurmo-
numenten er in Nationaal Park 
Weerribben-Wieden alles aan 
te doen om dit natuurtype te 
behouden. Zeldzame planten 
als parnassia en klokjesgentiaan 
kunnen niet zonder.

3. Helder water
Met een schepnet op zoek naar 
waterdiertjes of een tochtje met 
de fluisterboot: het zijn optimale 
vormen van Wiedenbeleving. 
Mede mogelijk gemaakt door 
het heldere water. Helder water 
is de levensader van Nationaal 
Park Weerribben-Wieden. De 
bron van al het leven. Samen met 
Waterschap Drents Overijsselse 
Delta werkt Natuurmonumenten 
continu aan de verbetering van 
de waterkwaliteit. Van waterlelie 
tot snoek. De natuur heeft er 
baat bij.

4. Trekgat
Dit trekgat is in 1996/1997 door 

Het water is nog niet 
dichtgegroeid, maar in 
de luwe hoeken staat 
al wat krabbenscheer, 
waterlelie en gele lis. 
De kranswieren en 
fonteinkruiden in het 
water wijzen erop dat 
het schoon is.
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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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Wendy: ‘Ik werk in de grafische industrie, en 
heb heel veel deadlines. Dat kan je heel 
gestrest maken, dus aandacht voor mijn 
gezondheid staat wel op nummer één. 
Volgens mij begin ik mijn dag echt goed, 
met een lekker bakje kwark, met wat fruit 
en noten. Daarna neem ik de tijd om even 
te gaan wandelen, of ik doe wat yoga. Pas 
daarna klap ik mijn laptop open. Wat ik ook 
doe, is ‘s ochtends het takenlijstje doornemen 
dat ik de avond van tevoren voor de dag heb 
gemaakt. Daarvan krijg ik rust in ‘t hoofd – en 
het is leuk om taken van je lijstje af te strepen. 
‘s Ochtends kijk ik vaak ook even naar een 
inspirerend citaat. Die wissel ik wel eens. 
Deze maand is het bijvoorbeeld ‘Do more of 
what makes you happy’.
Ik ben een creatieve duizendpoot: onder de 
naam Wendy’s Design customise ik producten 
zoals bijvoorbeeld schoenen, gitaren en 
helmen door middel van onder andere 
airbrush, maar ik maak ook muziek en maak 
illustraties voor kinderboeken. Maar dat zijn 
activiteiten die meestal later op de dag naar 
boven komen.
Tja, en dan deze foto: ook ik ging, net als 
vele anderen, natuurlijk het ijs op! Hoe kun 
je je dag nou frisser en gezonder beginnen? 
Heerlijk over het ijs gesjeesd, en toen was ik 
helemaal opgeladen voor de dag!’

mijn begin

gezonder leven kan! – 17

ice man
GEZONDER LEVEN KAN! – 7

INTERVIEW

Fajah Lourens: 
‘Positieve gedachten 
maken je gezonder.’
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Natuurmonumenten uitgegraven 
met de bedoeling om de plas heel 
langzaam weer te laten verlan-
den. Het duurt decennia voor 
water helemaal is dichtgegroeid 
met planten en stevig land ge-
worden is. Bij elk stadium van 
verlanding horen nieuwe planten 
en dieren: het proces verrijkt de 
natuur dus. Het water is nog niet 
dichtgegroeid, maar in de luwe 
hoeken staat al wat krabben-
scheer, waterlelie en gele lis. De 
kranswieren en fonteinkruiden 
in het water wijzen erop dat het 
schoon is.

5. Weilanden
In deze weilanden grazen koeien 
en schapen. Zo blijft de grasmat 
een ideale broedplek voor de wa-
tersnip en de slobeend met zijn 
karakteristieke brede snavel. Het 
nest van de watersnip bestaat 
uit een diepe kuil die bedekt is 
met grashalmen en bladeren en 
is goed verstopt. In het voorjaar, 
tijdens de balts, roept hij lang-
durig en herhaaldelijk. Hij maakt 
daarbij een op een blatend lam-
metje lijkend geluid. Dat geluid 
ontstaat in duikvlucht door de 
vibratie van de buitenste staart-
pennen. Het baltsen gebeurt 
vaak ’s nachts.

6. Libellen
Libellen geven je een zomers 
gevoel. Deze tropisch aandoende 
insecten voelen zich prima thuis 
in Nationaal Park Weerribben-
Wieden. Vooral omdat er geen 
gebrek is aan schoon water. Dat 
hebben ze namelijk nodig om 
zich voort te planten en om eten 
te zoeken. Stromend water is 
daarbij echter bij de meeste libel-
len niet favoriet. Stilstaand water 
van plassen, poelen, meren en 
vijvers wel. In de vlakkere oevers 
en tussen waterplanten zijn de 
larven te vinden. 

WANDELEN
De route is in het 
veld gemarkeerd 
met rode pijltjes 

1
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START

ROUTE: Van Wanneperveen 
naar Giethoorn
AFSTAND: 4 km
VERTREKPUNT: Parkeerplaats 
Kierschewijdepad
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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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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 € 1.500

1/2 pagina B 185 x H 128 mm € 1.000 

1/4 pagina B 94 x H 128 mm      € 650 

GLK! verschijningsdata 2022 
editie   deadline advertenties verschijningsdata    

augustus 2022 11 augustus 2022 22 augustus 2022
november 2022 10 november 2022 21 november 2022
februari 2023 13 februari 2023 27 februari 2023 
mei 2023 8 mei 2023     22 mei 2023    

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
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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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ABDELKADER BENALI
‘Goede gewoontes 
  kun je aanleren’

• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg

Jeroen de Rijke 
over presteren 
onder druk

Wat stress met 
je lichaam doet 

Hoe ontwerp je 
een gezonde stad?

Waarom we nog 
steeds ons babyvet 
hebben…
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GLK! is ook online aanwezig!
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