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Januari – BREIN – blijf jezelf ontwikkelen
Aanleverdatum 12-11-2020 / verschijningsdatum 22-12-2020
Een nieuw jaar, nieuwe voornemens: Wat heb jij nog te ontwikkelen? Waar liggen je talenten en
wat zijn je valkuilen? En waarmee wil jij aan de slag? Oh, en jezelf ontwikkelen betekent niet
per se de maatschappelijke ladder beklimmen. En nut mag ook echt bijzaak zijn. De hamvraag:
wat is jouw weg en waar haal je plezier uit?

MET
Print
•
•

•

•

•
•

•

Aan de slag: Word je eigen goeroe! De leukste en gezondste manieren om jezelf te blijven
ontwikkelen op een manier die bij jou past
10 vragen aan: Het aantal mensen dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van
Parkinson zal tot 2040 explosief stijgen. Dat voorziet de Hersenstichting op basis van een
rapport van het RIVM. Hoe zit dat? Waar komt dat door? En welke impact heeft deze toename
op de samenleving?
Stappenplan: Gezond thuiswerken. In deze ‘coronalight’-tijd werken nog veel mensen thuis.
Hoe werk je gezond thuis? Hoe zorg je voor een balans tussen werk en privé? Hoe kun je het
beste pauze houden? Hoe zorg je voor een goede werkplek? Met: gezonde snacks, tijdsurfen
(bedacht door zenboeddhist Paul Looman), mircobewegingen in huis, het vinden van een fijn
ochtendritueel dat bij je past. Graag rekening mee houden dat in januari de situatie weer
anders kan zijn; stappenplan moet om te bouwen zijn naar gezond werken
Kopstuk: Bij gezondNU focussen we op gezondheid en niet zozeer op de nummers op je
weegschaal. Maar als je overgewicht hebt, kan het zijn dat je daar niet blij mee bent vanwege
gezondheidsredenen. Felix Kreier promoveerde in het Nederlands Herseninstituut, op de
invloed van hersengebieden op overgewicht. Hij schreef het boek ‘De hamster in je brein’. Hoe
komt het dat je hersenen van invloed zijn op je eetgedrag? Wat bedoelt hij met ‘de hamster’?
Welke hersengebieden spelen een rol? Hoe stem je ze beter op elkaar af? En hoe train je je
brein en verlies je gewicht?
Zo zit dat: Ieder brein snakt naar voeding, beweging én slaap. Maar wat is belangrijker voor je
brein: slapen of sporten?
Wat doen je hersenen tijdens het slapen? En hoe verbetert sporten je focus? Verschilt dit ook
per persoon: een volwassene of een kind, iemand met ADHD of iemand met een
hersenziekte? Welke sport heeft het meeste effect op je brein? En is het een feit of fabel dat
kinderen die meer slapen een hoger IQ hebben?
Achtergrond: De lockdown tijdens de coronacrisis gaf een kans om aan het juk van de
prestatiemaatschappij te ontkomen. Is er wezenlijk iets veranderd? Er is ook al enige tijd een
toenemende populariteit van de vrijescholen en zien op Instagram #keepitreal. Of is negen van
vijf nog steeds een richtlijn, zijn we altijd bereikbaar en wordt presteren meer gewaardeerd dan
plezier? Wat is het effect van deze prestatiedrang? Leidt succes wel tot geluk? Of helpt plezier
en motivatie hebben tijdens het proces je eigenlijk veel verder? Hoe zet je ‘jezelf ontwikkelen’
positief in, zonder dat je gebukt gaat onder ‘moeten presteren’?

Online
• Beste oefeningen voor je brein
• Wat is het effect van alcohol/suiker/stress op het brein?
• Waarom je ook een burn-out kunt krijgen als je vanuit huis werkt. Op basis van interview met
burn-outdeskundige
• Aandacht voor Blue Monday (18 januari), dry january
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Februari – DARMEN – de buiken editie
Aanleverdatum 10-12-2020 / verschijningsdatum 9-2-2021
In deze editie zetten we de buik op één! Stap één van een gezonde buik is ervan houden. Daar
ligt dan ook de focus. En kijk ook eens verder dan de buik groot is: we geven strategieën om
voor je darmen te zorgen en naar je intuïtie te luisteren en onderzoeken buik- en darmtrends.
MET
Print
• Achtergrond: Het is een ware trend: je ontlasting laten analyseren. Niet alleen mensen met een
allergie of ernstige klachten kloppen aan bij een darmtherapeut, ook mensen die af en toe
buikpijn hebben of rommelende darmen. Wat is hier aan de hand? En is het testen van je
darmen aan de hand van je ontlasting gezond? Wat mag je van zo’n analyse verwachten (en
wat niet)? Word je begeleid in het proces? Is de uitslag voor altijd geldig? Plus, een kader ‘Hoe
zorg ik zonder poepanalyse dan wel goed voor mijn darmen?’ met de beste tips voor iedereen
voor gezonde darmen
• Zo zit dat: Als je verliefd bent, laat je maag duidelijk van zich horen. Vlinders verzamelen zich!
Maar waarom? Hoe onderscheid je vlinders van zenuwen? Wat gebeurt er nog meer in je lijf
als je deze kriebels krijgt? En kun je ze ook een halt toe roepen?
• Stappenplan: Doe de sportkleren maar aan, want het is tijd voor het grote-buikspierenstappenplan voor beginners. En nee, een sixpack is echt niet het ultieme doel: dat bepaal je
helemaal zelf! De één gaat voor die blokjes, de ander gaat voor meer spierkracht of minder
rugpijn
• 10 vragen aan: 10 vragen over endometriose aan arts-onderzoeker Esther van Barneveld. Zij
zet zich in voor een betere behandeling en meer bekendheid voor deze aandoening. Zo werkt
ze vanuit het Maastricht UMC+ aan de ontwikkeling van een app voor vrouwen met
endometriose. Wat is endometriose? Hoe kunnen vrouwen geholpen worden? Wat kunnen
vrouwen aan de app hebben?
• Kennis & feiten: Kennis en feiten over diëten. Van ketogeen tot Weight Watchers en het
darmdieet. Wij van gezondNU zijn niet van het diëten, maar van veel soorten kun je wel iets
leren. Plus, ze kunnen je gezondheid net een tikkeltje opkrikken: van een betere
bloedsuikerspiegel tot minder reumatische pijn. Hoe zet je deze voordelen in je
voedingspatroon? Wanneer moet je het zeker niet doen, wat zijn de valkuilen?
Online
• Gênante poepvragen, beantwoord door een expert
• Wat zegt de vorm van je buik over je stoelgang/gezondheid van je darmen
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Maart – HORMONEN – in je kracht met hormonen
Aanleverdatum 14-1-2021 / verschijningsdatum 2-3-2021
8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat vieren we met gezondNU. Een hele maand lang
laten we zien hoe je je hormonen vóór je kan laten werken. En doorbreken we flink wat taboes
en mythes, want óh wat is er nog veel onbesproken. In deze editie besteden we onder andere
aandacht aan menstruatieverlof, de heersende seksnorm (hallo libido) en duiken we in de trend
van hormoonvrije anticonceptie. Wat kun jij met al deze hormonale onderwerpen? Hoe kun je
ze inzetten voor een gezonde, duurzame leefstijl?
MET
Print
• Boegbeeld: de upside van Down
• Aan de slag: Tientallen tips om te leven volgens je cyclus, zodat je je hormonen én jezelf blijer
maakt! Je hormonen kunnen roet in het eten gooien, maar met je leefstijl kun je er soms ook
voor zorgen dat ze op rolletjes lopen. Leven volgens je cyclus is voor sommigen de weg naar
een gezonder leven. Maar hoe leef je volgens je cyclus? We geven voor alle cyclusweken tips
op het gebied van voeding, bewegen en mindset. Met ook: interessante onderzoeksresultaten,
mini-testjes en checklists en antwoord op de vragen: Hoe weet je of ‘leven volgens je cyclus’
iets voor jou is? En wat kan het je gezondheid opleveren?
• Inzicht: We slikken al jaren de anticonceptiepil of gebruiken een hormoonspiraal, prikpil of
hormoonpleister. Maar we lijken het beu te zijn: veel mensen stoppen met de pil en willen de
natuurlijke weg inslaan. Geen hormonen meer! Waar komt deze trend vandaan? En wat is nou
eigenlijk gezonde anticonceptie? Hoe maak je de juiste afweging of je wel of geen hormonen
neemt m.b.t. anticonceptie?
• DIY: Als vrouw gooi je gedurende je leven ongeveer 10.000 tampons of maandverbanden weg.
Dat is vergelijkbaar met je eigen lichaamsgewicht aan menstruatieproducten. Kies vanaf nu
voor duurzaam: maak je eigen maandverband! Wat komt daarbij kijken? Welke gezonde,
duurzame stoffen kun je gebruiken? En waarom is het zo’n gezonde en duurzame keuze?
• Quiz: Wat weet jij?: Oeps, we weten nog steeds bar weinig over onze hormonen, concludeert
Guy T’Sjoen (hoofd Endocrinologie in UZ in Gent). In zijn boek Hormonen onder controle
(oktober 2020) zet hij allerlei misvattingen op een rij. Hoeveel weet jij over hormonen? Met
deze test, opgesteld met Guy T’Sjoen, kom je erachter.
• Stappenplan: Het is tijd voor het megagrote huidverzorgingsplan zonder hormoonverstorende
stoffen. In dit artikel leggen we eerst uit waar deze hormoonverstorende stoffen in zitten, en
wat ze in huidverzorging doen. Maar bovenal geven we een concreet stappenplan: Waar let je
op bij het kiezen van hormoonvrije cosmetica, dagcrème, haarverf en nagellak?
• Test jezelf: Welk stresstype ben jij? Heb je stress, dan krijg je waarschijnlijk vaak het advies
om te ontspannen. Lekker even op de bank te gaan zitten, een lange wandeling te maken.
Maar wist je dat iedereen anders reageert op stress door hormonen? En dat dit ook invloed
heeft op wat je het beste kunt doen om de stress(hormonen) te remmen of juist te stimuleren?
In deze test, opgesteld met Carien Karsten, kom je erachter welk type jij bent en wat je kunt
doen tegen stress en wat je beter kunt laten.
• Rubriek Spreekuur: over Haaruitval, acne, slaap
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Online
●

●
●

Rubriek ‘Extra aandacht voor’: darmkanker (darmkankermaand), endometriose (endometriose
awareness maand), vegetarisch eten (week zonder vlees), de overgang (week van de
overgang)
Specials opties: menstruatie, overgang, hormonen
Nieuwe content: leven volgens je cyclus (met Vivian Reijs) | onderzoek: vrouwen die vaker
seks hebben, hebben minder kans op een vroege menopauze - is dat zo en zo ja, hoe zit dat? |
Vind je je partner minder aantrekkelijk als je stopt met de pil? | Heeft het stoppen van de pil
effect op je libido? | Interview: “Een libido bestaat helemaal niet”
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April – SPORTEN!
Aanleverdatum 11-2-2021 / verschijningsdatum 30-3-2021
Het mooie weer is in aantocht en dat maakt dat we bij gezondNU eigenlijk niet meer stil
kunnen zitten. Tijd om naar buiten te gaan! We zitten te veel stil en bewegen blijkt een
manier om je gezondheid te behouden. Wil je ook nog krachtig en sterk worden, dan is het
een zaak om echt aan het sporten te gaan. Sporten op je eigen niveau!
MET
Print
• Aan de slag! Je hebt helemaal geen sportschool of bootcamp-les nodig om de fitste versie van
jezelf te worden. In deze editie van Aan de slag laten we zien hoe je van je huis een
sportschool maakt. Voortaan gebruik je een kamerplant om gewichten te heffen en is
tandenpoetsen hét moment voor squats.
• Inzicht: Sporten is zoveel meer dan spieren kweken. Het heeft een enorme effect op je brein:
van zelfvertrouwen tot een positieve mindset. Waarom richten we ons toch vaak op de meer
fysieke voordelen van sporten (Ronde billen! Strakke buik!)? En hoe kunnen we het tij keren?
Hoe komt het dat sporten effect heeft op je hersenen? Wat doet het met je hersenen dat het
zo’n boost geeft aan je gevoelsleven?
• Kopstuk: Sporten betekent niet dat je een fitgirl moet worden. Nee, iedereen kan op z’n eigen
niveau aan de slag. En dat is juist belangrijk en beter voor je gezondheid! Paula Jap Tjong is
stressmanamement trainer, yogadocent en oprichter van het platform Stoelyoga Nederland.
Haar missie: stoelyoga op de kaart zetten in Nederland en België
• Stappenplan: Hoe kom je aan je 10.000 stappen? Want we zitten nu uren achtereen achter de
computer en hangen ‘s avonds op de bank voor de televisie. En zelfs als je in beweging komt,
zijn die 10.000 stappen geen makkie. Met dit stappenplan wel!
• Passie: Als sporter heb je een flink portie eiwitten nodig. En en goede eiwitbron is - de naam
zegt het al een beetje - ei! We gaan op bezoek bij Eva Vos, die als doel heeft om bij te dragen
aan een dier- en milieuvriendelijke voedselproductie. Dat doet ze onder andere met de
kipmobiel, lokale kringlopen en csa-eieraandeel. En eh, hoeveel bewegen de kippen zelf
eigenlijk?
• Doe het zelf: Sportdrankjes en eiwitshakes zijn er in allerlei soorten, maten en merken. En je
vindt ze ook overal: in de supermarkt, bij het tankstation, op scholen en in de sportkantine. Het
nadeel: ze bevatten vaak veel onnodige ingrediënten zoals suiker. Tijd om zelf je eigen
gezonde sportdrank te maken!
Online
● Road cycling | Feit of fabel: sporten met een kater ontnuchterd?
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Mei – GEZOND EN DUURZAAM
Aanleverdatum 11-3-2021 / verschijningsdatum 28-4-2021
Goed zorgen voor de aarde is ook goed zorgen voor jezelf: dat is al jaren het devies van
gezondNU. Toch zien we dat er op het gebied van duurzaamheid we nog een flinke dosis
inspiratie kunnen gebruiken. En dan vooral met flink wat positieve vibes! En dat doen we dus
met dit nummer. Want wat doen we al en wat kunnen we met elkaar doen om groener,
duurzamer en gezonder te leven?
MET
Print
• Aan de slag: Mei is plasticvrij! Dus maak je huis plasticvrij en verklein je ecologische voetprint.
In dit artikel geven we tientallen originele, laagdrempelige tips en feitjes, met elke spread een
bepaalde kamer: van woonkamer tot keuken, badkamer, tuin/balkon, slaapkamer.
• Inzicht: De coronacrisis had in het begin een voordeel: de lucht boven Nederland werd flink
schoner. Het thuiswerken en de oproep niet onnodig te reizen zorgden voor minder verkeer en
dus voor minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Hoe is dat nu: zijn we anders gaan
kijken naar bijvoorbeeld autorijden? Heeft luchtvervuiling een plek op de kaart (gekregen)? Hoe
schoon is de lucht die we inademen? Wat zijn de effecten van een goede en slechte
luchtkwaliteit op onze gezondheid? Is er genoeg aandacht voor? Wie zetten luchtvervuiling op
de kaart? Welke innovaties zijn er ontwikkeld? Wat doen we allemaal al om de lucht in
Nederland schoner te krijgen? En zien we daar ook al effecten van voor onze gezondheid?
• Het is mei en dat betekent: op naar buiten! En ja, dat vergroot dan weer de kans op kapot
gevallen knieen en ellebogen, op blaren door het wandelen en op verwondingen door het
moestuinieren. Au! Dan rijst de vraag op: genezen wonden beter met of zonder pleister?
• Stappenplan: Soms kan duurzaamheid een tikkeltje moedeloos maken: plastic scheiden blijkt
ineens toch niet zo gezond, we doen niet genoeg … Blegh! Kop op! Het is tijd voor het grote
schop onder je kont plan: laat de zon weer schijnen in mei/mij! Hoe maak je korte metten met
sombere gedachten en denk je jezelf positief? Met praktische stappen over nuchterheid,
relativering, aarde(n).
• Passie: Als je op de vloer kijkt terwijl je in de kappersstoel zit, zie je de afgeknipte lokken op de
grond liggen. Deze worden opgeveegd en weggegooid, maar dat hoeft niet. Andres Fellenberg
van der Molen is oprichter van The Green Scissors. Zijn initiatief: mensenhaar omzetten in
extra voedingsstoffen voor landbouwgewassen (compost).
Online
• Special: duurzaam wonen/ duurzame voeding/ duurzaam reizen
• Aandacht voor lyme (lyme awareness maand)
• Aandacht voor plastic (mei plasticvrij)
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Juni – BEAUTY - huid
Aanleverdatum 15-4-2021 / verschijningsdatum 25-5-2021
Bij gezondNU houden we van puur natuur, maar stiekem willen we er ook stralend uitzien. Hoe
krijg je dat voor elkaar zonder aan de botox te gaan? Deze editie zoeken we uit hoe je die
mooie, gezonde huid krijgt van top tot teen en wanneer genoeg, genoeg is. Oftewel: mooi zoals
je bent, met soms een beetje gezonde hulp.
MET
Print
• Aan de slag: Een stralende huid start bij het verzorgen van je andere organen. Van je nieren
en darmen tot je lever - welke organen zijn belangrijk voor je huid ? En waarom juist deze? En
hoe kun je deze ondersteunen en zo je huid laten stralen? Van detoxen en ontgiften tot een
nierkompres en buitentips.
• Inzicht: We streven (bijna) allemaal naar een perfect uiterlijk en willen op elkaar lijken. En daar
doen we veel voor: we make-uppen wat af, omarmen steeds vaker en op steeds jongere
leeftijd botox, en behandelingen als roodlichttherapie, dermarolling en microneedling poppen
als paddenstoelen op uit de grond. Maar waarom hebben we zo’n ingewikkelde kijk op ons
uiterlijk? Is dat altijd al zo of is dit door de jaren heen veranderd? En vooral: wat is het effect op
onze eigen gezondheid als we continu denken dat we al die tubes en behandelingen nodig
hebben én wat voor beeld draag je uit als je dit zelf doet?
• 10 vragen aan: Door iedere dag gezond te eten, houd je als vrouw een strakke huid. Dat blijkt
uit onderzoek van onder andere Selma Mekic van het Erasmus MC. Maar wat is het perfecte
voedingspatroon voor je huid? En waarom juist die voedingsmiddelen; wat doen ze met de
huid? Vanaf welke leeftijd zou je op die manier moeten gaan eten?
• Doe-het-zelf: Als we onze huid verzorgen, vergeten we vaak één onderdeel: de voeten! Maar
ook die hebben verzorging nodig. Bijvoorbeeld om kalknagels, eelt of zweetvoeten te
voorkomen of verhelpen. Hoe maak je zelf een voetenbad? Welke oliën, kruiden en bloemen
heb je nodig? Gebruik je wel of geen magnesium? En wat zijn de beste combinaties voor
verschillende kwaaltjes?
• Stappenplan: Wij van gezondNU willen het liefste natuurlijk ouder worden, maar zien toch ook
de kraaienpootjes en wallen ontstaan. Maar naar de botox grijpen, dat doen we liever niet. Wat
kun je allemaal nog meer doen voor een stevige huid? Dit stappenplan helpt je! Van het
kennen van je huidtype tot zelfzorg (massage en ontspanning!) en goede, natuurlijke
behandelingen. Wat zijn ‘behandelingen’ als droogborstelen, microneedling, derma planing en
roodlichttherapie wél goed als je op een gezonde manier je huid stevig wilt houden?
Online
• Striae / cellulite
• Personen die zich inzetten voor diversiteit met korte interviews of hun gouden tips
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Juli / Augustus – HET GROTE NAAKTNUMMER
Aanleverdatum 13-5-2021 / verschijningsdatum 22-6-2021

In de zomer geven we onszelf bloot! Meestal letterlijk, want het straatbeeld vult zich met blote
benenen armen. gezondNU pleit in dit nummer voor meer naakt op allerlei vlakken, want het is
hartstikke gezond. Het is tijd voor de naakte waarheid! Met als bonus een dossier volledig over
seks, want dat is het ultieme blootmoment.
MET
Print
• Inzicht: Het concept van ‘clean eating’ lijkt eenvoudig en aantrekkelijk. Hoewel er geen vaste
definitie is, wordt het meestal gebruikt om te verwijzen naar een dieet van heel en minimaal
verwerkt voedsel. Voedsel zoals de natuur het heeft bedoeld. Daar kunnen we als gezondNU
alleen maar achter staan, maar er zijn ook wat uitdagingen als het om clean eating gaat. Want
wanneer is iets ‘schoon’? Welke definities zijn er van ‘clean eating’? En is bewerkt altijd slecht?
• Stappenplan: Een opgeruimd huis, betekent een opgeruimd hoofd. En dus is het deze zomer
tijd om lekker te ontspullen. Van je woning tot de inhoud van je reiskoffer: hoe pak je dat goed
aan en voorkom je zooikoorts?
• Test jezelf: Je kunt naar de sauna gaan omdat het goed is voor je spieren, om te ontspannen,
om je gezondheid te bevorderen (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of om je huid
een gezonde boost te geven. Weet jij welk saunatype jij bent?
• 10 vragen aan: We pleiten in dit nummer voor meer naakt, maar soms is het juist de hoogste
tijd om je kleren aan te houden. Ook - of eigenlijk juist - bij 30 graden en hoger! Waarom je die
hitte moet koesteren en soms uit je comfortzone moet stappen, weet onderzoeker Hannah
Pallubinsky van de Universiteit van Maastricht. Tipje van de sluier: herhaalde blootstelling aan
milde warme heeft een positief effect op het hart- en vaatstelsel en op de suikerstofwisseling.
• Aan de slag: Hoe blaas je je seks en intimiteit nieuw leven in? We presenteren de ultieme
zomer-to-do-tox voor in de slaapkamer. Van de ultieme sporten tot variëren, lachen,
zelfbevrediging, yoni-ei, vind de clitoris, lustopwekkende voeding, ASMR en feitjes die je
helpen om jouw lijf beter te leren kennen en daardoor meer te genieten van seks (met jezelf).
• Opinie: We hebben het steeds meer over seks, maar starten er op latere leeftijd mee. Hoe zit
dat in bed: durven we steeds meer of niet? Worden vrouwen (v/x) nog steeds gezien als
lustobject? En we hebben huidhonger sinds het coronavirus, maar smetvrees steekt ook de
kop op. Worden we steeds meer mensen mijdend? Gaan we elkaar ooit weer een hand
geven? In dit artikel onderzoeken we hoe preuts we zijn anno 2021 (in de brede zin van het
woord, dus niet alleen seks-gericht) en wat het effect daarvan is op onze gezondheid.
• Stappenplan: Eerste Hulp bij Intieme (zomer)klachten! Vraag jij liever aan dr. Google raad bij
intieme klachten dan aan je eigen huisarts? Vanaf nu heb je Dr.Google niet meer nodig, want
wij geven je de beste tips en tricks die ook echt werken. Wat kan ik doen volgens de
complementaire geneeswijzen (zoals ayurveda, Chinese natuurkunde, homeopathie)?
• Opinie: Seks en een burn-out is vaak geen gelukkig huwelijk. Hoe dat zit, vragen we in dit
artikel aan verschillende deskundigen. Wat is hun kijk op dit thema? Wat doet stress met je zin
in seks - hoe werkt dit in het lichaam?
Online:
• Teasers van de Gezonde vernieuwers, of hun gouden tips
• Zomer-special
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September – GEZOND OUD WORDEN –
oma en opa weten raad!
Aanleverdatum 15-7-2021 / verschijningsdatum 24-8-2021
Hoe word ik gezond ouder? Het is een vraag die velen bezighoudt. En van wie kunnen we dat
nou beter leren dan van onze eigen oudste lezers? In deze editie gaan we terug in de tijd en
kijken we vooruit. We wanen ons in de seventies en snuffelen rond in oma's koelkast en
badkamerkast voor de perfecte maaltijd en antirimpelcreme. En geen zorgen: de breinaalden
hoeven niet uit de kast en je hoeft ook niet dagelijks een AVG'tje te eten. We zoeken uit hoe we
gebruik kunnen maken van de gezonde wijsheden die we door de jaren heen hebben verzameld
op het gebied van onder andere slaap, voeding, beweging, psyche. En vroeger was niet alles
beter, dus we vieren ook de gezonde ontwikkelingen en nieuwe inzichten.
MET
Print
• Doe als oma, want die weet raad! Van schoonmaaktips tot DIY beauty voor een gezonde huid
en de beste tips bij veelvoorkomende kwaaltjes.
• Worden we binnenkort allemaal 100? Over biohacking, chips in je arm en waarom we zo graag
oud willen worden.
• Portretten: 3 oude abonnees van gezondNU (minimaal 70+) vertellen hun gezonde verhaal.
Hoe kijken ze terug en wat vinden ze van de huidige maatschappij in gezondheidsperspectief?
• Quiz over veranderende voedingsinzichten. Van melk tot vetten, alcohol en spinazie. Hoe zit
het nou echt?
• We vogelen uit: bevat onze voeding minder voedingsstoffen dan vroeger?
• Op bezoek bij iemand die een gezond product maakt volgens traditionele ambacht.
• Stappenplan: Bewegen als een oermens, hoe doe je dat? En waarom is dat zo gezond voor je
lijf?
• Hoezo maakt je psyche je fysiek ziek? Jarenlang werd de relatie tussen geest en lichaam
ontkend, maar er is een nauwe relatie tussen lichaam en geest. Wat weet de wetenschap?
• Nooit een kunstgebit - Zo houd je je eigen tanden tot je 100e!
• Welk slaaptype ben jij? Middagdutjes werden vroeger gezien als pure luiheid, maar anno 2021
weten we dat ze nuttig kunnen zijn. Net als dat we nu weten dat niet iedereen dezelfde slaper
is.
Online
•
•

10 vragen over blue zones, stappenplan het verleden leren loslaten.
Tips van opa en oma
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Oktober – WEERSTAND – voeding als medicijn
Aanleverdatum 12-8-2021 / verschijningsdatum 21-9-2021
Niks zo gezellig als met zijn allen met de feestdagen uitgebreid te tafelen. Eten is onwijs
belangrijk voor je gezondheid en niet alleen vanwege alle gezonde stoffen die je ermee
binnen krijgt. Eten verbindt en is dus een belangrijk medicijn tegen eenzaamheid en
depressie. Met deze editie van gezondNU trekken we alles uit de kast om je te laten zien dat
voeding het mooiste medicijn is wat er bestaat, zelfs of juist tijdens de feestdagen.
Dat wordt smullen!
MET
Print
• 25 gezondste ingrediënten (voedingsmiddelen) die je zeker in je keuken moet hebben staan:
dit zijn ze, daarom maken ze je gezonder (vitamine, mineralen, vezels, probiotica) en zo maak
je het lekker klaar
• Moestuinieren in de herfst en winter: wat groeit er in jouw vensterbank?
• Lekker eten met voedingsintolerantie: zo doe je dat! Kader verschil allergie en intolerantie. Zo
ga je ermee om, zo kom je ervan af
• Voeding als medicijn: bij welke ziekte kan anders eten een levensgroot verschil betekenen? En
waarom? Diabetes, hart- en vaatziekte, depressie, lever en nieren, huid, buik en darmen
• Lekker gezond uit eten: de beste adresjes voor een feestelijk gezonde maaltijd (tips voor
restaurants en eettentjes met aandacht voor gezondheid)
• Samen eten, samen delen: over het belang van samen aan tafel eten en eten delen. Plus gave
inspirerende portretten van mensen die bijzondere sociale projecten hebben rondom eten
• Zo zit dat! Als je nooit ziek wordt, heb je dan ook een oersterk immuunsysteem?
• Sneller herstellen: wat kan je doen om op natuurlijke wijze sneller te herstellen na griep,
verkoudheid of corona? Wat kun je zelf doen? Wat hebben alternatieve geneeswijzen je te
bieden?
• Smaak & ziekte: in hoeverre moet je alert zijn als je smaak ineens verandert of verdwijnt. Wat
kan de oorzaak zijn? En wat doe je ertegen?
• Achtergrond: Wat kun je verwachten van vitamine D, C of Echinacea voor je weerstand? Kun
je daarmee echt corona buiten de deur houden? Of moet je dit slechts zien als een
onderdeel/ondersteuning van een veel groter weerstandsplan? Test: hoe weet ik of mijn
weerstand ok is?
• Sporten voor een sterke afweer: wat moet je wel doen, wat zeker niet?
Online
• Recepten-special
• Aandacht voor: stoptober, borstkankermaand, buy nothing new maand
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November – MENTAAL WELZIJN – en nu even jij
Aanleverdatum 9-9-2021 / verschijningsdatum 19-10-2021

Een gelukkig nieuw jaar, roepen we naar elkaar in die laatste week van december. Maar voor
heel wat mensen is het helemaal niet zo’n gelukkig nieuw jaar. En daar hoeft niet iets heel
bijzonders voor aan de hand te zijn. Na het feestgeweld van december zijn we in januari over
het algemeen toe aan ‘even niks’. Maar zelfs al wijd je hier al je goede voornemens aan, te vaak
worden we meegesleept door de waan van de dag. In deze editie van gezondNU nodigen we je
uit om vooral bij jezelf te blijven en goed voor jezelf te zorgen. Vooral op mentaal vlak.
MET
Print
• Aan de slag! Opgewekt in november – wat is ervoor nodig om vrolijk en energie deze maand
door te komen en wat kan je zelf doen tegen moeheid en neerslachtigheid. Van verkwikkende
gemberthee, lichtlampen, tot creatief bezig zijn. Van meer buitenkomen tot echt ontspannen.
Hoe zorg je voor een huis of werkplek met minder prikkels? En welke vitaminen en mineralen
(supplementen) dragen bij aan een betere stemming? Helpt haring happen tegen depressie?
Wat doet geur (essentiële olie) voor je humeur? Klein geluk: zo trek je vogels je tuin in
• Koester je (winter)slaap – waarom je je rust juist moet pakken in januari. Waarom slaap zo’n
helende factor is? Wat zijn de ingrediënten voor een perfecte nachtrust? Hebben we in de
winter echt meer slaap nodig dan in de zomer en hoe komt dat dan? Met een checklist of
zelftest
• Zo zit dat! Maakt (zon)licht je vrolijker? Over vitamine D en je stemming
• Oefen! De zachtste vormen van beweging, die ook wat doen voor je conditie en kracht
• Inspiratie: Zo richt je de perfecte meditatie/yoga ruimte in
• Kook je kalm: eenvoudige recepten met pure en simpele ingrediënten die je lijf en hoofd
rustgeven. Brain food
• Doe-het-zelf: je badkamer als oplaadruimte – de lekkerste bad-recepten om bijtanken, rustig
van te worden en je spieren te laten ontspannen
• Self care: Natuurlijk, je kunt in therapie gaan als je niet lekker in je vel zit, maar wat zou je
daarnaast nog meer kunnen doen om mentaal sneller op te knappen bij: burnout, depressie,
HSP, angst, stress. Wat kun je doen met voeding, beweging, supplementen en ontspanning?
• Persoonlijk: zelfmoord
• De mooiste stilte-plekken van Nederland
• Wie helpt mij: Tips tegen een droge winterhuid (kloofjes, schrale plekken, een trekkende huid)
• Boegbeeld: In actie tegen eenzaamheid onder jongeren
Online
• Special HSP of burn-out

MixCom Publish | Postbus 7032, 8007 HA Zwolle | Branderweg 5A, 8042 PD Zwolle
Meer weten? T. 038 - 303 10 53 of mail naar adverteren@mixcom.nl

DecDember– –HUISJE,
GEZOND
WONEN – de
grote
December
BOOMPJE,
BEESTJE
huismussen

Aanleverdatum 14-10-2021 / verschijningsdatum 23-11-2021

Uiteraard moet je gezondheid staan als een huis en dat begint gewoon lekker bij
je thuis. Dit is de plek, waar je met zijn allen lekker samen bent en helemaal kan ontspannen. In
deze editie extra veel aandacht voor gezond wonen, lekker eten
en goed voor elkaar zorgen.
MET
Print
• Aan de slag: zo richt je je huis duurzaam en gezond in + gezonde woondtrends. Zijn Feng Shui
en Marie Condo nog trending? Minimalisme en tiny houses is dat nog steeds in? Inrichten &
gezonde lucht: hoe vind ik kaarsen die de lucht in huis niet of minder verpesten, hoe vind ik
een kachel die minder milieuvervuilend is, hoe vind ik een fornuis
• De leukste en gezondste cadeautjes om zelf te maken
• D, licht, gezondheid, weerstand en humeur
• Gezond zwinger
• Ramen open ook in de winter: over ventileren en meer.
• Kan ik mijn libido verbeteren met voeding?
• Knuffel-je-fit: over hoe belangrijk sociaal en lichamelijk contact is voor je gezondheid
• Feestelijk en natuurlijk tafel-dek-tips
• De lekkerste ingrediënten voor in je badkamer
• Mediteren voor beginners
• Zo zit dat: waarom slaapt je eigen bed (bijna) altijd het beste?
• Als je moeder of oma naar een verpleeghuis moet: over ouderen zorg
• Waarom ben ik een huismus? En is dat oke?!
• Tips tegen koude voeten
• Winterwandelingen
Online
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Januari
Januari2022 – XXX – xxx
Aanleverdatum 11-11-2021 / verschijningsdatum 21-12-2021
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