
WEERSTAND
WAT JIJ KAN DOEN OM 

JE IMMUUNSYSTEEM TE 
ONDERSTEUNEN 



Dat het virus zich nog verder gaat 
verspreiden is een feit. Maar het is 
belangrijk dat dit met beleid gebeurt. 
Er worden allerlei maatregelen 
getroffen om de verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk onder controle 
te houden. Wanneer het zich namelijk 
te snel zou verspreiden worden 
onze zorginstellingen overvraagd en 
kunnen dan niet meer de gewenste 
zorg bieden. De ‘zwakkeren’ in onze 
samenleving moeten dus zoveel 
mogelijk beschermd worden en voor 
de ‘sterkeren’ is het belangrijk dat ze 
immuniteit opbouwen.

Dit roept natuurlijk ook veel vragen op. 

Wie behoort tot de zwakkere groep? Waar 

val ik onder? Waarom immuniteit? Het zijn 

allemaal onzekerheden die ook veel angst 

oproepen. Heel begrijpelijk, vooral als je in 

je naaste omgeving ernstig zieken hebt, of 

misschien zelfs wel iemand bent verloren. 

Toch helpt het je niet om in die angst te 

blijven hangen. Maak een bewuste keuze 

om in actie te komen en te onderzoeken 

waar je wél zelf invloed op hebt.

Als je geen zwakke gezondheid of 

medische klachten hebt is de kans groot 

dat jij sterk genoeg bent om het virus 

zonder ernstige problemen te doorleven 

wanneer je besmet raakt. Maar zelfs al 

behoor jij (of een dierbare) wel tot de 

risicogroep, dan nog is er veel dat je kan 

doen om jezelf en je omgeving zo goed 

mogelijk te beschermen en te versterken. 

Uiteraard is het opvolgen van de adviezen 

en richtlijnen van het RIVM van groot 

belang. Daarnaast is het belangrijkste 

wapen tegen een ernstig ziekteverloop je 

eigen natuurlijke weerstand. In dit e-book 

vertellen we je alles wat je moet weten 

over virussen en je immuunsysteem en 

leggen we uit wat je in het dagelijks leven 

kunt doen voor een gezonde weerstand. 

Doe er je voordeel mee, nu en later!
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Het coronavirus, COVID-19, houdt de wereld stevig in zijn greep. Een onzekere en 
spannende situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. 



Een virus: hoe werkt dat nou?
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Wat is een virus eigenlijk?
Een virus zoals COVID-19 is een niet-
levend microscopisch klein deeltje (in 
tegenstelling tot een bacterie, wat een 
levend organisme is en geen gastheer 
nodig heeft). 

Een virus bestaat uit wat erfelijk 
materiaal en een eiwitomhulsel. 
Ongelooflijk dat zo’n minuscuul deeltje 
de wereld zo in zijn greep heeft. Maar 
het heeft de wereld, of eigenlijk ons, dan 
ook nodig om te groeien. Zonder een 
‘gastheer’ (een levend lichaam) heeft het 
geen cellen om in te kruipen en te gaan 
vermenigvuldigen. 

Voor een virus is dat uiteindelijk het doel: 
zoveel mogelijk gastheren binnendringen 
zodat de kans op overleving voor het 

virus het grootst is. Het COVID-19 virus 
schijnt hier nog beter in te zijn dan 
andere virussen en verspreidt zich dan 
ook razendsnel.

Groepsimmuniteit
Je eerste neiging is misschien te 
voorkomen dat je überhaupt besmet 
raakt met een virus, met name zo’n heftig 
virus als COVID-19. 

Om deze kans zoveel mogelijk te 
verkleinen moet je denken aan 
preventieve maatregelen zoals het RIVM 
die gesteld heeft: zorgvuldig en vaak 
handen wassen, hoesten/niezen in je 
elleboog, geen handen geven, geen 
begroeting met 3 kussen of een knuffel, 
of zelfs 1,5 meter afstand houden. 

Toch sprak Minister-President Rutte 
over het belang van groepsimmuniteit. 
Mensen die de ziekte hebben 
doorgemaakt kunnen deze niet 
doorgeven en hoe meer mensen immuun 
zijn voor een virus, hoe kleiner de kans 
op een toekomstige uitbraak. Daarnaast 
sterkt het doormaken van een ziekte 
het natuurlijke immuunsysteem. Bij een 
‘gewoon’ griepvirus zal het RIVM dus 
ook geen extra maatregelen adviseren. 
Zoals eerder benoemd zijn de huidige 
maatregelen dan ook niet bedoeld om 
het virus volledig uit te bannen (dat kan 
gezien de verspreiding niet meer), maar 
om verdere verspreiding gecontroleerd 
te laten plaatsvinden, zodat zwakkeren 
zoveel mogelijk beschermd worden en de 
zorg niet overvraagd wordt. 



Uiteindelijk is het – nu het virus niet meer 

te stoppen is – dus ‘de bedoeling’ dat de 

meeste mensen het virus gaan doorleven, 

zodat op deze manier groepsimmuniteit 

kan ontstaan. Gelukkig wordt niet iedereen 

ernstig ziek. Het overgrote deel van de 

mensen heeft er niet extreem veel last van, 

variërend van een lichte verkoudheid of 

keelklachten tot klachten die herkenbaar 

zijn bij een (fikse) griep. De meeste mensen, 

inclusief ouderen, herstellen goed nadat ze 

geïnfecteerd zijn geraakt met het COVID-19 

virus. 

Immuunsysteem in optimale conditie
Wat maakt nu dat de ene persoon wel 

ernstige klachten krijgt en de andere niet? 

Dit heeft grotendeels te maken met de staat 

van je natuurlijke immuunsysteem. 

Als je immuunsysteem goed zijn werk kan 

doen is jouw lichaam over het algemeen 

prima in staat om weerstand te bieden aan 

het virus. Dat wil dus niet persé zeggen dat 

je dan niet geïnfecteerd kunt raken. 

Zoals gezegd: een doorgemaakte infectie 

zorgt er juist voor dat je immuun wordt voor 

het virus. Waar het wel om gaat is dat jouw 

immuunsysteem voldoende in staat moet 

zijn om het virus de baas te kunnen. 

Voor mensen met een verzwakt 

immuunsysteem, bijvoorbeeld mensen die 

op leeftijd zijn of een of meer chronische 

aandoeningen hebben, geldt dat hun 

lichaam over het algemeen minder goed 

in staat is om het virus te bevechten. Het 

virus krijgt in dat geval de kans om vele 

ontstekingsreacties in het lichaam te 

veroorzaken, waardoor het ziekteverloop 

gepaard kan gaan met ernstige,
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Hoe werkt een virus?
Virussen hebben geen eigen stofwisseling en 

voortplantingssysteem. Ze hebben daarvoor een gastheer nodig. 

Virussen worden pas biologisch actief als ze de cel van een 

gastheer binnendringen. Ze gebruiken celmateriaal dat normaal 

gesproken nodig is voor groei, opbouw en herstel van onze eigen 

cellen. Het virus gebruikt het DNA en eiwitmateriaal van zijn 

gastheer om zichzelf voort te planten door nieuwe kopieën te 

maken van zichzelf.

Een virus kan zich daarna op twee manieren verspreiden: 

• de cel sterft als gevolg van het virus (al het materiaal is gebruikt) 

en het virus kan zich verspreiden en andere cellen infecteren; 

• het virus zorgt niet direct voor de dood van de gastheercel, 

maar dan zal het virus zich bij de natuurlijke celdeling 

meevermenigvuldigen.



levensbedreigende klachten of 

complicaties. Het coronavirus richt zich 

specifiek op de longen, waarbij een sterke 

groei van het virus tot in de longblaasjes 

doordringt en heftige benauwdheid 

veroorzaakt.

Met name ouderen en chronisch zieken 

worden gezien als de risicogroep. Hun 

immuunsysteem is over het algemeen 

inderdaad een stuk zwakker dan dat van 

gezonde volwassenen en jongeren. 

Toch treft het coronavirus ook op het 

oog relatief gezonde jongeren. “Zeker de 

helft van de ernstig zieke mensen die op 

de ic-afdeling belanden is jonger dan 50 

jaar,’’ aldus een longarts uit Breda. Dit 

zet je wel aan het denken. Hebben we 

dan collectief een niet optimaal werkend 

immuunsysteem?

Het belang van leefstijl
Zoals Minister-President Rutte al zei: een 

groot deel van de Nederlanders zal corona 

krijgen. Om het virus zo goed als mogelijk te 

doorleven hebben we ons immuunsysteem 

dus extra hard nodig. Het goede nieuws is 

dat je daar veel meer invloed op hebt dan je 

misschien zou denken. 

De belangrijkste beïnvloeder (positief 

of negatief) van je immuunsysteem is 

je leefstijl. Door een gezonde leefstijl 

te ontwikkelen zorg je voor een sterke 

natuurlijke afweer, die klaar staat om 

eventuele binnendringers zoals het 

coronavirus het hoofd te bieden. Er is steeds 

meer bekend over het effect van leefstijl 

op je gezondheid. Leefstijlgeneeskunde 

is in toenemende mate een belangrijke 

discipline binnen de zorg. Inmiddels is 

bekend dat een gezonde leefstijl niet alleen 

gezondheidsklachten kan voorkomen, maar 

dat leefstijlinterventies ook een belangrijke 

rol kunnen spelen in de behandeling van 

diverse ziekten en chronische klachten.

Met gezonde voeding, genoeg beweging, de 

juiste verzorging, regelmatige ontspanning, 

kwalitatief goede slaap en een bewuste, 

natuurlijke leefomgeving creëer je een 

stevig gezondheidsfundament dat je 

weerstand in optimale conditie houdt tegen 

acute gevaren en chronische ziekten.
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Om het virus zo goed als mogelijk te 
doorleven hebben we ons immuunsysteem 
dus extra hard nodig. Het goede nieuws is 
dat je daar veel meer invloed op hebt dan je 
misschien zou denken. 



Het immuunsysteem onder de loep
Op dit moment grijpen we elk middel aan 

om onszelf gezond te houden. Vitamine 

C is nauwelijks meer verkrijgbaar en ook 

andere vitamines en mineralen als zink 

en vitamine D3 zijn populair. Het lijkt wel 

alsof we ineens massaal beseffen dat het 

immuunsysteem belangrijk is voor ons 

welzijn. 

Supplementen kunnen eventuele tekorten 

(tijdelijk) aanvullen, maar de beste manier 

om jezelf duurzaam te wapenen is toch 

echt een gezonde leefstijl. Het is niet voor 

niets dat op ieder supplement vermeld 

staat dat het niet bedoeld is ter vervanging 

van een gezond en gevarieerd dieet, maar 

slechts ter ondersteuning. 

Laten we het immuunsysteem eens onder 

de loep nemen. Je immuunsysteem 

bevindt zich in je huid, darmen, 

luchtwegen, bloed- en lymfevaten, milt 

en thymus. Het is een zeer complex 

systeem van processen dat georganiseerd 

opereert. In het kort bestaat het uit drie 

afweermechanismen:

•  De fysieke barrière, zoals de huid 
en slijmvliezen in je mond, neus, 
luchtwegen en darmen. Hun functie is 
om ziekteverwekkers buiten te houden 
of gelijk te doden.

•  De aspecifieke afweer bestaat 
uit je witte bloedcellen die zonder 
onderscheid te maken ziekteverwekkers 
aanvallen.

•  De specifieke afweer ontwikkel je door 
gedurende je leven in contact te komen 
met ziekteverwekkers. Zo bouw je dus 

immuniteit op. De specifieke afweer 
ontstaat echter pas wanneer je de ziekte 
daadwerkelijk doormaakt. Vandaar dat 
de eerste twee afweermechanismen op 
dit moment de belangrijkste zijn om te 
voorkomen dat je ernstig ziek wordt.

Bouwstoffen voor het lichaam
Als je dit complexe afweersysteem wil 

onderhouden kom je al snel uit op een 

essentieel component; namelijk voeding. 

Voeding wordt nog te vaak gezien als enkel 

een doel om op een plezierige manier je 

maag te vullen. Dan hebben we inderdaad 

geen honger meer en we hebben (even) 

genoten, maar wat kan je lichaam met 

deze voeding? Voeding is eigenlijk bedoeld 

als een brandstof voor energie. Daarnaast 

heeft het een andere belangrijke functie. 

Het dient namelijk ook als bouwstof. 

Werk aan je weerstand!
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Elke cel in ons lichaam moet onderhouden 

worden om optimaal te kunnen 

functioneren. Hiervoor hebben de cellen 

belangrijke nutriënten nodig zoals 

vitamines, koolhydraten, eiwitten, vetten 

en mineralen. Wanneer we deze in een 

goede verhouding binnenkrijgen zijn onze 

lichaamscellen beter in staat zichzelf te 

onderhouden en met andere cellen te 

communiceren. Dat geldt ook voor de 

eerder genoemde witte bloedcellen die 

je beschermen tegen lichaamsvreemde 

stoffen. Maar dus ook voor de eerste 

fysieke barrière. Wanneer je huid en 

slijmvliezen in goede conditie zijn verlaag 

je de kans dat het virus kan binnendringen.

Belastingen voor het lichaam  
Naast het binnenkrijgen van de goede 

brand- en bouwstoffen is het ook 

belangrijk om belastende stoffen te 

minderen. De gevolgen van bijvoorbeeld 

ons suiker-/glucoserijke voedsel zijn 

groot. Naast aantasting van vele 

andere lichaamsfuncties veroorzaakt 

het ook schade aan de cellen van het 

immuunsysteem en de slijmvliezen. 

Daarnaast nemen we de belangrijke 

voedingsstoffen en dus bouwstoffen 

minder goed op. Hetzelfde effect hebben 

veel van de (vaak onnodige) toevoegingen 

in producten.

De gevolgen zijn groot. Het aantal mensen 

met chronische ziektes als diabetes type 

2 stijgt met een alarmerende snelheid. 

Wanneer er steeds meer chronisch zieke 

mensen zijn, hebben we dus ook te 

maken met een steeds groter groeiende 

risicogroep. De kans dat een ziekte als het 

coronavirus fataal wordt neemt dan toe. 

Gelukkig kan leefstijl, met name in 

de vorm van voedingsaanpassingen, 

hier een belangrijke rol in spelen. Met 

goede voeding is dus een enorme 

gezondheidswinst te behalen.
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Voed je immuunsysteem

Probeer zo veel mogelijk verse en biologische 

groente en fruit te eten met een ruime variatie. 

Voorbeelden van voedingsmiddelen die je 

immuunsysteem aansterken zijn spinazie, 

knoflook, kaneel, broccoli, gember, citroen, 

zuurkool, bosbessen, yoghurt, zaden, noten, 

kefir, vlierbessen, bosbessen. Tip: maak 

regelmatig een groene smoothie!



Het immuunsysteem in actie
Wanneer het virus toch door de 

eerste barrière is gekomen gaat je 

immuunsysteem hard aan het werk. 

Juist dan is het belangrijk dat je er 

alles aan doet om je imuunsysteem te 

ondersteunen, zodat het snel en adequaat 

kan optreden. Van het coronavirus is 

bekend dat het zich snel verspreidt, ook in 

het lichaam – met name in de longen. 

Het lichaam zal een ontstekingsreactie 

in gang zetten om ervoor te zorgen dat 

het virus zo snel mogelijk gedood wordt. 

Koorts is daar meestal het gevolg van. Het 

is een functionele reactie van het lichaam 

om het virus adequaat aan te vallen en 

te doden. Het is dan ook belangrijk dat 

koorts in principe niet voortijdig wordt 

afgebroken. 

Wees dan ook voorzichtig met het gebruik 

van paracetamol en ontstekingsremmers 

als ibuprofen, diclofenac, en dergelijke.

Bij een ontstekingsreactie vindt er een 

periode plaats waarbij het proces wordt 

gestimuleerd (pro-inflammatoir) om het 

vervolgens weer voldoende af te remmen 

(anti-inflammatoir). De boodschappers die 

deze signalen doorgeven zijn cytokinen 

en het groeihormoon. Laten dit nu juist 

de boodschappers zijn die gestimuleerd 

worden door beweging! Ook macrofagen, 

de opruimers van het immuunsysteem, 

worden aangemaakt tijdens een fysieke 

inspanning. 

Door te bewegen train je dus je 

immuunsysteem. Verder stimuleert 

beweging de afvoer van afvalstoffen zodat 

deze snel je lichaam verlaten. Opgeruimd 

staat netjes. Zorg dus dat je elke dag 

tenminste 30 minuten beweegt en niet te 

lang achter elkaar stil zit.
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De beste vorm van vitamine C

Vitamine C (ascorbinezuur) wordt vaak in één adem 

genoemd met weerstand. En dat klopt ook, want het 

ondersteunt het immuunsysteem, zeker in tijden van 

zware belasting. Daarnaast is vitamine C bij nog veel 

meer lichaamsprocessen betrokken. Mensen kunnen 

zelf geen vitamine C aanmaken en zijn voor de 

voorziening dus volledig afhankelijk van de voeding 

(denk aan koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en 

aardbeien). 

Bij een tekort kan vitamine C worden aangevuld 

door middel van een supplement. Ascorbinezuur, 

zoals vitamine C ook genoemd wordt, is (het woord 

zegt het al) een zuur, dat minder prettig kan zijn voor 

de tanden, het tandvlees en de maag. Een goede 

vitamine C is gebonden aan mineralen (bijvoorbeeld 

magnesium of calcium). Dit neutraliseert het zuur 

en zorgt voor een betere opname. In deze vorm heet 

het een ascorbatencomplex. Let daar dus op bij 

aanschaf.



Behalve gezond eten en bewegen om je 
immuunsysteem te ‘trainen’ zijn er nog 
meer dingen die je kunt doen voor een 
gezonde weerstand.

De kracht van goede slaap
Een kwalitatief goede slaap is misschien 

nog wel het belangrijkste voor een sterke 

weerstand. Vergelijk het met een leger 

soldaten die goed uitgerust ten strijde 

moeten kunnen trekken om de oorlog 

te winnen. Gebeurt dat niet, dan is het 

ook niet meer dan logisch dat je veel 

vatbaarder bent voor een ziekteverwekker. 

Minder slaap heeft twee grote gevolgen 

voor het immuunsysteem. Ten eerste 

maak je na een slechte nacht slaap minder 

antistoffen aan. Uit onderzoek blijkt dat je 

na het extreme geval van 4 uur slaap al 70 

procent minder natural-killer cellen hebt 

(één van de belangrijkste type soldaten) 

dan na een nacht van 8 uur slaap. Moet 

je nagaan wat een aantal nachten slecht 

slapen – of een chronisch slaaptekort – 

met je immuunsysteem doet. Ten tweede 

kan je immuunsysteem na een slechte 

nachtrust minder snel reageren. Dit heeft 

vooral te maken een verslechtering van 

het geheugen van je immuunsysteem. Je 

T-cellen kunnen bij een goede, diepe slaap 

veel beter informatie van het virus of de 

bacterie opslaan, waardoor de zoektocht 

naar ziekteverwekkers korter en effectiever 

wordt. 

Zorg dus voor een regelmatig slaap- en 

waakritme, houd je slaapkamer koel en 

donker, eet niet te laat meer en drink geen 

alcohol vlak voor het slapen. En misschien 

nog wel het lastigste: geen schermen meer, 

minstens een uur voor het slapengaan.

Zorg goed voor je huid
We hebben het al even gehad over de 

eerste barrière van je immuunsysteem. 

De huid is hier een belangrijk onderdeel 

van. Een goede hygiëne is, juist in deze 

periode, van groot belang. Terecht, 

want dat verkleint de kans dat we elkaar 

onnodig besmetten. Realiseer je wel dat, 

door het vele handenwassen dat we nu 

doen, behalve eventuele virusdeeltjes 

ook de nuttige bacteriën van de huidflora 

worden weggewassen. Hiermee tast je 

direct je eerste natuurlijke barrière tegen 

ziekteverwekkers aan. 

Wat kun je nog meer doen?

010   Leef je gezond •  www.leefjegezond.nl

Hoofdstuk 3



Tip

Was je vaak je handen en wil je 
je huid extra verzorgen? Smeer 

je handen dan twee keer per dag 
in met (biologische) kokosolie. 

Kokosolie bevat beschermende 
stoffen zoals laurinezuur, die de huid 
nodig heeft om zich te beschermen 
en te wapenen tegen uitdroging en 
schadelijke invloeden van buitenaf. 

Het smeer dat de huid aanmaakt 
bestaat voornamelijk uit MCT’s 
(middellange ketenvetzuren), 
zoals die rijkelijk in kokosolie 

voorkomen. Kokosolie heeft een licht 
zuurvormend effect en dat is wat de 

huid nodig heeft. Juist in een periode 
van strenge hygiënische maatregelen 

of bij een beroep in de zorg of 
voedingssector is huidverzorging erg 

belangrijk.

Vervang thuis dus eventuele (agressieve) 

desinfectiemiddelen voor een milder, 

natuurlijk alternatief als lavendelzeep, te 

koop bij (online) natuurvoedingswinkels 

of drogisterijen, of in ieder geval een zeep 

die pH-neutraal is en vrij van parabenen. 

Buitenshuis kun je gebruik maken van een 

natuurlijke desinfectans die bijvoorbeeld 

tea tree bevat. 

Zorg voor voldoende ontspanning
In onze 24/7-maatschappij is het vaak 

moeilijk om voldoende rust te vinden. 

We zijn continu bezig, maar zelden in het 

hier en nu. Het ene is nog niet geregeld 

of je bent alweer met het volgende bezig. 

Agenda’s zijn doorlopend volgepland en 

onze mobiele telefoon zorgt voor een 

continue prikkeling van ons systeem. 

Uitputting is dan ook een gevaar. Maar wist 

je ook dat je immuunsysteem hier zwaar 

onder te lijden heeft?

Door te weinig rust blijft ons lichaam 

constant in een soort go-stand staan. Je 

sympathisch zenuwstelsel, dat ervoor 

zorgt dat je acuut kan vechten of vluchten, 

staat continu aan. Hierdoor komt onder 

andere je spijsvertering en stofwisseling 

op de tweede plaats te staan. Door deze 

continue stresstoestand is het lichaam 

minder goed in staat om het aanbod 

van voedingstoffen op te nemen en 

komt het lichaam onvoldoende toe aan 

herstelprocessen. Deze processen zijn van 

cruciaal belang om je immuunsysteem 

in optimale conditie te houden. Genoeg 

ontspanningsmomenten op een dag zijn 

daarom onmisbaar om gezond te blijven.

Te veel stress om het coronavirus en de 

huidige situatie is dan ook geen oppepper 

voor je immuunsysteem. Probeer het 

beste van de situatie te maken. Zorg voor 

voldoende plezier en ontspannende 

momenten. Lees boeken waar je steeds 

niet aan toe kwam, ga puzzelen, kijk goede 

films, ga mediteren, doe aan thuisyoga of 

kom nu eindelijk eens toe aan je tuin of 

balkon.
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Het voorjaar is begonnen – een ideaal 

moment om te genieten van de groeiende 

zonkracht, tevens een mooie bron van 

positiviteit en vitamine D.

Blijf in verbinding
Letterlijk gezien zijn we momenteel van 

elkaar afgesneden. Ondanks dat we nu 

meer dan ooit aangewezen zijn op online 

verbinding is het toch belangrijk om – 

uiteraard met gepaste afstand – verbinding 

te zoeken met je omgeving. Want figuurlijk 

gezien is de wereld meer met elkaar 

verbonden dan ooit. 

We leven met elkaar mee, applaudiseren 

voor de mensen in cruciale beroepen en de 

hulpinitiatieven schieten als paddestoelen 

uit de grond. Dat gevoel van verbinding 

geeft kracht en vertrouwen in een onzekere, 

lastige tijd. 

Vraag om hulp wanneer je dat nodig hebt, 

maar kijk ook hoe jij je in kan zetten voor 

het grotere goed, voor de samenleving. 

Blijf positief en houd vertrouwen. Besef 

dat angst en paniek ook van zeer grote 

negatieve invloed zijn op een goede 

gezondheid en weerstand.

Neem je gewoontes onder de loep
Gedwongen door de omstandigheden staat 

ons dagelijks leven compleet op z’n kop. 

Misschien vind je het verschrikkelijk dat je 

leven zo ontwricht is. Of misschien ervaar 

je het juist wel als iets positiefs dat je nu 

wat meer thuis bent, of dat je meer tijd kunt 

besteden aan zaken waaraan je normaal 

niet toe komt. Hoe dan ook, we worden 

ons allemaal bewuster van onze dagelijkse 

gewoontes. 

Het is een mooi moment om eens bij 

jezelf te rade te gaan of je deze periode 

kunt gebruiken om wellicht een aantal 

gewoontes blijvend te veranderen.

Leef je gezond
Het moge inmiddels duidelijk zijn: een 

gezonde leefstijl draagt bij aan een 

duurzame weerstand. Daar pluk je niet 

alleen nu de vruchten van, maar ook 

in de toekomst. Je verlaagt de kans op 

chronische ziektes en je bent beter in staat 

om acute ziektes het hoofd te bieden. 

Elke dag kan je de juiste keuze maken. Start 

vandaag nog!
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Elke dag kan je de juiste 
keuze maken. Start 
vandaag nog!
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Extra ondersteuning via shop.leefjegezond.nl
 
Tegen het einde van de winter, wanneer het griepseizoen op zijn hoogtepunt is, kan het immuunsysteem soms wel een extra 
steuntje in de rug gebruiken. Als aanvulling op een gevarieerd en gezond dieet kunnen voedingssupplementen de natuurlijke 
weerstand dan ondersteunen.

Speciaal voor dit doel hebben wij een aantal ondersteuningspakketten samengesteld. De supplementen in deze pakketten zijn van zeer hoge 
kwaliteit, veganistisch en bevatten geen suikers of kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Daarnaast zijn ze GMO-vrij (vrij van genetische 
manipulatie). Dit betekent dat onze producten niet zijn behandeld met pesticiden, vrij zijn van schimmels en kunstmest en geen hormonen bevatten. 
Vanwege de slechte leverbaarheid is de vitamine C in deze pakketten vervangen door andere weerstandondersteunende middelen.
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Ondersteuningspakket 
volwassene, bestaande uit:

• Care4Life Multi Vegan
• Care4Life W3
• Lavendel olie

Ondersteuningspakket 
kind, bestaande uit:

• Care4Life Kids
• Care4Life O1
• Lavendel olie

Ondersteuningspakket 
senior, bestaande uit:

• Care4Life Multi Senior
• Care4Life W3

• Care4Life Thee 2

Ondersteuningspakket 
luchtwegen, bestaande uit:

• Care4Life L2
• Care4Life Multi

• Care4Life Thee 6
• Tea Tree Olie

Supplementen dienen bewaard te worden op een donkere plek op kamertemperatuur. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken als de seal verbroken is bij aankomst. Supplementen 
zijn deel van een gebalanceerd dieet en leefstijl, en zijn hier geen vervanging voor. Raadpleeg een arts als u deze middelen gebruikt in combinatie met een behandeling of als u zwanger bent of 
borstvoeding geeft. Stop direct met het gebruik bij het optreden van overgevoeligheid. 

Leef je gezond mag wettelijk gezien geen (complete) informatie verstrekken wat betreft toepassingen van supplementen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

https://shop.leefjegezond.nl/


Leef je gezond - door Cure4Life

Werk dankzij het Leef je gezond-programma in 12 weken toe naar een 
gezondere, vitalere leefstijl!

Wij geloven in een gezonde leefstijl die haalbaar is voor iedereen. Niet voor even, maar voor het 

leven. Daarom hebben we een online programma ontwikkeld waarin we je helpen zelf de regie 

over je eigen gezondheid te nemen.
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Een levensveranderend 
programma
 

✓ Je leert welke elementen onderdeel zijn 
van een gezonde leefstijl.
✓ Je krijgt inzicht in je eigen gewoontes en 
patronen en hoe die van invloed zijn op jouw 
gezondheid.
✓ We behandelen onderwerpen als emotie-
eten, e-nummers, emotionele weerbaarheid, 
slaapproblemen, intermittent fasting, stress, 
en nog veel meer.
✓ De zin wordt van de onzin gescheiden, 
zodat je eindelijk weet welke maatregelen je 
écht moet nemen voor een gezonde leefstijl.
✓ Je gaat ervaren dat gezond ook lekker kan 
zijn.
✓ Je leert hoe je een gezonde leefstijl 
makkelijk kan integreren in jouw leven.
✓ Het programma zit boordevol praktische 
tips en downloads.
✓ Als je wil kun je kiezen voor een persoonlijk 
adviesplan en één op één online consulten 
met een ervaren leefstijlcoach.Ben jij klaar om duurzaam te investeren in jouw gezondheid?

Ga naar www.leefjegezond.nl en profiteer nu van €10 korting 
met de kortingscode weerstand2020

https://www.leefjegezond.nl


Dit e-book is een uitgave van Leef je gezond. Leef je gezond is 

onderdeel van Cure4Life. Cure4Life is in 2011 van start gegaan 

met de ontwikkeling van gepersonaliseerde voedings- en 

gezondheidsprogramma’s voor mensen met overgewicht en 

gerelateerde gezondheidsklachten. De programma’s zijn medisch 

onderbouwd en gestoeld op ruim 25 jaar kennis en ervaring 

op het gebied van leefstijl en leefstijlgeneeskunde. Omdat 

voorkomen beter is dan genezen, heeft Cure4Life het Leef je 

gezond-merk ontwikkeld voor iedereen die proactief aan zijn of 

haar gezondheid wil werken.

Aan dit e-book werkten mee: Eddy van den Berg, Ineke van den 

Berg, Melanie Gerdes, Vera Lotze, Sven Pul, Maria van der Schalie, 

Paul Wagtho.

Leef je gezond - door Cure4Life

Midden Engweg 2a

3882 TT Putten

T. 0341 - 74 00 05

E. info@leefjegezond.nl
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