
Ga je naar buiten tijdens gure dagen, dan kun je de kou trotseren door je warm 
aan te kleden en wanneer je weer thuiskomt, kruip je heerlijk onder een plaid bij 
de kachel. Maar er zijn gelukkig nog meer mogelijkheden. Van de onderstaande 
tips krijgt zelfs de grootste koukleum het warm.

Zit je er warmpjes bij?
Wanneer het buiten kil en donker wordt, zoek je  

het liefst binnen de warmte op. Je kunt de 

verwarming op 25 graden zetten, maar echt 

verstandig is dat niet. Hierdoor wordt het verschil 

met de buitentemperatuur alleen maar groter. 

Beter is om het thuis behaaglijk en knus te 

maken met zachte plaids, fluffy kussens en veel 

kaarsen. Wat is er nu fijner om op een koude avond 

opgekruld onder een plaidje te liggen?

Eet je warm!
Het kan echt. Stook jouw interne kacheltje op 

met verwarmende voeding. Door het eten van 

o.a. pompoen, ui, wortel of boerenkool warmt 

jouw lichaam zich vanzelf op. Verwen jezelf 

daarom op koude dagen met heerlijk comfort 

food zoals pompoensoep of een oer-Hollandse  

boerenkoolstamppot. Of probeer het recept dat je 

op de achterpagina vindt.

Brrr…. naar buiten
Het klinkt raar, maar ook je lichaam moet wennen 

aan koude temperaturen. Als je langere tijd buiten 

bent, past jouw lichaam zich vanzelf aan. Probeer 

bijvoorbeeld iedere dag een korte wandeling te 

maken. Zo sla je gelijk twee vliegen in één klap: je 

krijgt het warmer en je conditie gaat vooruit. 

Welke tip ga ji j u itproberen? 

Warm dit seizoen door!
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Ga je dip te lijf!
Andrea geeft tips.

Wat betekent gezondheid 
voor jou? Interview met 
Jeanine van Ancum

Recept van het seizoen
Kruidige Indiase curry

Maak kans op een exclusief 
gezondheidspakket Ga snel 
aan de slag en los de puzzel op

Help je weerstand! 

Wist je dat vrouwen het sneller koud hebben 
dan mannen?
Dit komt omdat vrouwen minder spieren 

hebben, waardoor het lastiger is om het 

kacheltje van binnen op te stoken.  Toch zegt 

dit niet alles. Ook mannen kunnen behoorlijke 

koukleumen zijn.

T ip!
Gebru ik dage li jks of a ls ku u r i n 
t i jden dat jouw licha a m extra 

ondersteu n i ng nodig hee ft.

NIEUWS



Ondanks een fijn leven kunnen er periodes zijn dat 

je minder lekker in je vel zit. Het kan zijn dat je 

overvallen wordt door een moedeloos en somber 

gevoel. En dat voelt heel vervelend. Een schrale 

troost; je bent hierin niet de enige, iedereen heeft 

er weleens last van. 

Je kunt niet alle dagen 100% gelukkig zijn, zoals je 

ook niet alle dagen ongelukkig bent. Somberheid 

is vaak tijdelijk. Meestal zie je na een tijdje toch  

weer wat lichtpuntjes.

Maar wat als die donkere periode langer duurt dan 

een paar dagen en je je iedere dag meer en meer 

terneergeslagen en zwaarmoedig voelt. Juist in die 

tijden kan je wel een extraatje gebruiken om een 

geestelijke balans te vinden. 

Ik werk zelf graag met de kracht van de natuur. 

Hierin zijn meerdere kruiden en planten terug 

te vinden die jou als je je neerslachtig voelt een 

extra steuntje in de rug kunnen geven. Een goed 

voorbeeld hiervan is saffraan¹. 

Het kruid saffraan wordt al eeuwenlang in de 

Oosterse cultuur ingezet vanwege haar positieve 

bijdrage aan lichaam en geest. Zo zorgt saffraan 

in tijden van ups en downs voor geestelijke 

veerkracht en een heldere geest. 

Ook het kruid ashwagandha¹ wint steeds meer 

aan populariteit. Deze natuurlijke rustgever 

geeft ontspanning en rust. Zeker in periodes met 

veel stress en spanning pas ik dit kruid vaak toe. 

Hierin sta ik niet alleen. Steeds vaker vind je beide 

kruiden terug in supplementen die gunstig zijn 

voor een goede gemoedstoestand. 

Herken jij jezelf in het bovenstaande verhaal? Dan 

bestaan er gelukkig manieren om jouw somberheid 

te verminderen. Ga jouw dip te lijf met de volgende 

tips. Ook supplementen zoals Positief Saffraan 

Complex  kunnen jou hierin ondersteunen.

¹ Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. 

‘‘ Grip op je gezondhe id;      
 je ka n ze lf meer da n

 je denkt! ’’

Herken je het gevoel dat dingen je allemaal even te veel worden? Vooral 
in deze maanden waarin de dagen weer korter en donkerder zijn, kost alles 
meer energie. Misschien schiet de gedachte ‘heb ik last van een dip?’ wel 
door je hoofd. En dat is helemaal niet raar….

Ga je dip te lijf!

Andrea Klaver
Orthomoleculair Therapeute

Plan dan een telefonische afspraak in via www.vitalize.nl/advies 

Onze specialisten helpen je graag verder met een persoonlijk en gratis advies.

Wil je meer weten over het gebruik van voedingssupplementen? 

Vier tips om blij van te worden!

Deze tips kunnen je helpen om door een 

sombere periode heen te komen: 

1. Wees lief voor jezelf 
Soms gaan dingen even niet zoals jij wilt. 

Accepteer het en bedenk dat het morgen heel 

anders kan zijn. 

2. Neem voldoende nachtrust
De dag begint een stuk positiever als je 

voldoende nachtrust hebt gehad. Ga op 

normale tijden naar bed en slaap minimaal 

zeven uur per nacht. 

3. Zorg voor afleiding
Ook al zal je hoofd er niet altijd naar staan, 

blijf vooral de dingen doen, die je leuk vindt. 

Dus ga sporten, bel met vrienden of oefen je 

geliefde hobby uit. 

4. Kom in beweging
Wanneer je somber bent, helpt het om iedere 

dag minimaal een half uur te bewegen. Een 

wandeling of een kort fietstochtje door de 

natuur kan al veel voor je doen. 



Maak kans op 
een exclusief 
gezondheidspakket

1. Gezondheid houdt voor mij in het ... van 
 je lichaam en geest.

2. De dag begint een stuk ... als je voldoende 
 nachtrust hebt gehad.

3. Ook mannen kunnen behoorlijke ... zijn.

4. Serveer met ... of zilvervliesrijst. 

5.  Als sporter is het de uitdaging om bij iedere  
... nog beter te presteren.

6. Kruip je heerlijk onder een plaid bij de ...

7. Zo zorgt ... in tijden van ups en downs voor
 geestelijke veerkracht en een heldere geest. 
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Geef de oplossing voor 1 maart 2021 door via 

www.vitalize.nl/puzzelvitnieuws.

Onder de inzendingen worden 6 gezondheidspakketten 

verloot. De winnaars krijgen een persoonlijk bericht. 

Uit de vele inzendingen van de puzzel in de Vitnieuws 

zomer-editie zijn 6 winnaars getrokken. Zij hebben 

persoonlijk bericht ontvangen.

Van harte gefeliciteerd met het gezondheidspakket!

Vitalize. Iedere dag.

Doe ook 
mee!

Gezondheid. Hoe vaak gebruiken we dit woord niet. Bij het uitbrengen van 
een toost, als iemand niest, in spreekwoorden. Letterlijk betekent gezondheid:  
een toestand van volkomen lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. 
Gezondheid is dus een breed begrip, maar ook een subjectief begrip. Iedereen 
heeft zo zijn eigen ideeën over gezondheid. Maar over één ding zijn we het 
allemaal eens; gezondheid is een groot goed. 

Vitnieuws is benieuwd naar wat gezondheid voor jou betekent en de rol die 
gezondheid in jouw leven speelt. Op deze plaats laten we ieder kwartaal iemand 
aan het woord. Deze keer is het de beurt aan de Hilversumse arts, Jeanine van 
Ancum. Drie maanden geleden vertrok zij richting het Griekse eiland Samos om 
daar vrijwillig te helpen in het vluchtelingenkamp. Een bijzondere ervaring. 

Wat betekent gezondheid voor jou?

Wat betekent gezondheid voor jou?
Gezondheid houdt voor mij in het respecteren van 

je lichaam en geest. Ons lichaam brengt ons zoveel 

moois ondanks het feit dat we er niet altijd goed 

voor zorgen door ongezond eten, veel stress en 

weinig rust. 

Welk cijfer geef je jouw gezondheid?
Op dit moment een 8. Ik probeer een goede balans 

te vinden, maar dat blijft zeker in de huidige drukke 

tijd een uitdaging. 

Wat doe jij om gezond te blijven?
Ik kan moeilijk stilzitten. Wandelen, traplopen, 

fietsen; het liefst ben ik heel de dag actief bezig.  

Daarnaast vind ik gezonde voeding belangrijk. Ik 

eet geen vlees, kook veel met verse producten 

en probeer bij iedere maaltijd meerdere porties 

groenten te eten. Het enige waar ik meer tijd aan 

zou willen besteden is aan mindfulness. 

Wat is jouw ‘guilty pleasure’?
Te lange douches nemen. Heerlijk wegdromen 

onder het warme water. Nu is dit wel een 

gewetenskwestie als ik denk aan de slechte 

sanitaire voorzieningen in het vluchtingenkamp. 

Welke tip heb je voor de lezers van Vitnieuws?
In mijn PhD onderzoek kwam naar voren dat als je 

gelukkig bent en veel sociale contacten hebt dit 

bijdraagt aan het ouder worden. Dus doe wat je 

gelukkig maakt en doe het samen met elkaar. 

Jea n i n e va n Ancu m

Lee fti jd: 31 ja a r

Werk: Arts/medisch coordi n ator

Privé sit u atie: Si ngle, woont  
t i jde li jk op Sa mos 

Sport: Softba l, wa nde len,  
outdoor sportklimmen

Lieve li ngseten: Mosse len  
en oude ka a s

Hobby’s: Lezen, koken, voora l 
ge rechten u it de India se keu ken

‘‘ Wee s tev reden 
met minder, da n k ri jg 

je meer ’’

Wil je meer weten? Ga naar:
https://www.gofundme.com/f/volunteer-

as-medical-doctor-at-samos-refugee-camp

..
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Nu het buiten weer frisser wordt, krijg 
je spontaan zin om knusse gerechten 
te maken. Blijf je vandaag binnen? 
Verras jezelf (en je gezin) met deze 
verwarmende Indiase curry.  

Bereiding

1. Snipper de uien en snijd de knoflook fijn.  

Was de paksoi en snijd deze in reepjes.

2. Kruid de kip licht met peper en zout. 

3. Verhit de olie in de wok. Fruit de ui en bak de 

knoflook mee. Voeg de kip/tofu toe en roerbak 

enkele minuten op hoog vuur. 

Recept van het seizoen 
Kruidige Indiase curry

Als sporter is het de uitdaging om bij iedere training nog beter te presteren.  
Om een topprestatie neer te zetten is niet alleen een goede voorbereiding en 
uitrusting belangrijk. Ook de extra ondersteuning van je lichaam met de juiste 
voedingsstoffen kan een bepalende factor zijn. Fit zijn en blijven brengt je 
verder. Daar geloven wij in!

Vitalize ondersteunt sporters bij  
het bereiken van hun doelen.





30 min. bereiden

4 personen
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NODIG:
• 4 uien

• 4 knoflookteentjes

• 4 tl. geraspte gember

• 2 tl. geraspte kurkuma

 of 1 tl. poeder

• 2 tl. kerriepoeder

• 300 ml kokosmelk

• 2 struikjes paksoi

• bosje koriander

• 150 gram doperwtjes  

 (diepvries)

• 50 gram cashewnoten

• 400 gram kipfilet of tofu

Dat goed presteren niet gebonden is aan leeftijd 

bewijst dit wielerteam van bevriende 50-plussers. 

Zij koersen nog met veel succes op landelijk niveau 

mee.  

Deze ‘snelle’ jongen scheurt niet onverdienstelijk 

met zijn gele Porsche over de racecircuits in 

binnen- en buitenland tijdens de Porsche GT3 Cup. 

4. Voeg het witte gedeelte van de paksoi toe en 

bak dit samen met de kurkuma en gemberrasp. 

Schep 2 minuten om. 

5. Voeg de kokosmelk en de kerriepoeder toe. 

Voeg de overige paksoi en de doperwten toe. 

Laat het geheel 10 minuten zachtjes koken. Voeg 

eventueel water toe als de currysaus te dik wordt. 

6. Rooster de cashewnoten kort in een koekenpan 

zonder olie. Garneer de curry met de geroosterde 

cashewnoten en koriander. Serveer met 

naanbrood of zilvervliesrijst. 

Eet smakelijk!

Een speelveld op het strand, meer hebben deze 

twee jonge sporters niet nodig. Ondanks dat 

het beach volleybal seizoen later van start ging, 

hebben ze toch hun doel, om door te groeien in de 

eredivisie, behaald. Top! 

Cycli ngtea m Vita lize Bea chtea m Taven ie r

Lu ca s Groen eve ld


