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Vergroot je 

weerbaarheid, 

verander je 

leefstijl. 
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Weerbaarheid 

 

De dikke Van Dale definieert weerbaarheid als ‘in staat zijn om 
tegenstand te bieden’. Een aantal kenmerken die bij weerbaarheid 

horen, zijn op een goede manier opkomen voor jezelf en je grenzen 

aangeven. 

 

De maatschappij verandert in een snel tempo. Er wordt van je 

verwacht dat je je met diezelfde snelheid aanpast. Bij jezelf blijven is 

bijna onmogelijk. Je wordt geremd in je persoonlijke groei en vrijheid. 

 

Tegen beter weten in ga je mee. Je geraakt in de overlevingsstand. Je 

krijgt slaaptekort, je hebt geen zin meer om te bewegen, je hebt geen 

tijd meer om leuke dingen te doen om jezelf op te laden. 

 

Je gaat minder goed voor jezelf zorgen, je kiest voor de minste 

weerstand. Gezond eten schiet erbij in. Voor bewegen heb je geen 

energie. Je raakt opgebrand. 

 

Je grenzen zijn verdwenen, je komt niet meer op voor jezelf. Je laat de 

maatschappij bepalen wat goed voor je is. Je bent kwetsbaarder dan 

ooit voor invloeden van buitenaf. 

 

Je afweersysteem laat het afweten. Je raakt vatbaarder voor bacteriën, 

virussen, schimmels, parasieten, etc. 

 

Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk weerbaar zijn is, 

en dat je je leven en gezondheid in eigen hand moet houden! 
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Heb jij last van 

 

 stress 

 

 slaapproblemen, slecht inslapen en doorslapen 

 

 verminderd libido 

 

 vermoeidheid zowel fysiek als mentaal 

 

 niet fris en helder wakker worden 

 

 concentratieproblemen 

 

 stemmingswisselingen 

 

 weinig energie 

 

 opgeblazen gevoel na de maaltijd 

 

 plakkerige/drijvende/stinkende ontlasting 

 

 trek in zoet na de maaltijd 

 

 buikkrampen 

 

 last van maagzuur 

 

 slechte mondgeur 

 

 slechte kwaliteit huid, haren en nagels 

 

 geen zin om te bewegen 
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Gezondheid in eigen hand 

 

Weerbaar zijn en weerbaar blijven is je eigen verantwoordelijkheid.  

Voor jezelf opkomen en je eigen grenzen aangeven kan alleen als je 

deze verantwoordelijkheid ook voor jezelf neemt. 

 

Je omgeving, zorgverzekeraars, politiek, etc. moeten niet bepalen hoe 

jij je leven leidt. Het is jouw verantwoording. Houdt je leven en je 

gezondheid in je eigen hand. 

 

Gezondheid is je grootste kapitaal! 

 

Met alleen gezonde voeding kom je er niet. Het draait om een 

combinatie van gezonde voeding in relatie tot een gezonde leefstijl.  

 

Gezond eten, bewegen en goed slapen zijn belangrijk.  

Bewust met je energie omgaan is net zo belangrijk. 

 

Ga de uitdaging aan, wordt weerbaar, versterkt je immuunsysteem, zit 

weer lekker in je vel, slaap beter en krijg meer energie! 
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Leefstijl als medicijn 
 

In de huidige maatschappij is ontspannen een uitdaging. We zitten constant in de 

fight-flight stand. Een verdedigingsmechanisme dat optreedt bij acuut gevaar en 

dat voor stress zorgt. Acute stress is gezond. Houdt deze stress echter aan, dan 

ontstaat er chronische stress. En chronische stress heeft een negatieve impact op 

onze gezondheid, omdat het tot chronische ontsteking leidt. 

Verminderen van chronische stress en verbeteren stressbestendigheid speelt een 

belangrijke rol in de preventie en behandeling van klachten. 

Slaappatroon 

Na één nacht slecht slapen kun je al minder goed functioneren en heb je al een 

minder productieve dag. Ook de kwaliteit van je slaap is van invloed op je 

gezondheid. 

Belangrijke oorzaak van slecht slapen is verstoring van je bioritme, je 

voedingspatroon, te weinig bewegen en chronische stress.  

Diepe slaap kost energie. Bij chronische stress, met laaggradige ontsteking door 

een ongezonde leefstijl, blijft er niet voldoende energie over om in een diepe 

slaap te komen.  

Herstel je slaappatroon  

• sta iedere dag rond dezelfde tijd op en ga rond dezelfde tijd slapen 

• slaap minimaal 7,5 uur per nacht 

• eet en sport niet meer laat op de avond 

• neem geen geraffineerde koolhydraten (frisdranken, vruchtensappen, 

koffie/thee met suiker, alcohol, snacks, snoep en koek) tijdens de avond 

Beweeg (krachtige anti-ontstekingsmaatregel) 

• beweeg 150 minuten matig intensief per week (wandelen, fietsen) 

• doe 2 x per week spier- en botversterkende activiteiten (belasting met eigen 

lichaamsgewicht) 
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Zorg voor voldoende ontspanning 

• drink rustgevende kruidenthee 

• plan momenten van niets doen in je agenda 

• doe aan yoga en/of mediteer 

• maak een boswandeling 

• doe ademhalingsoefeningen ter ontspanning 

 boxbreathing 

▪ start met diepe uitademing, adem in 4 tellen in door de neus, 

houd 4 tellen je adem in, adem in 4 tellen uit door de mond 

(getuite lippen), houd je adem weer 4 tellen in, start weer met 4 

tellen inademen door de neus etc.  

▪ doe deze sessie 3 - 4 keer achter elkaar en minimaal 3 x per dag  

 4-7-8 ademhaling 

▪ start met diepe uitademing 

▪ adem in 4 tellen in door de neus 

▪ houd de adem 7 tellen vast 

▪ adem in 8 tellen uit door de mond met getuite lippen 

▪ adem in 4 tellen weer in door de neus etc. 

▪ doe deze sessie vier keer achter elkaar voordat je gaat slapen  

 bij duizeligheid de ademhalingsoefeningen stoppen en later opnieuw 

proberen. 

 

• Eet gezond 

➢ eet maximaal 3 x per dag 

➢ eet voeding zoals de natuur het bedoeld heeft 

➢ zorg voor variatie in de voeding 

➢ eet 500 gr. groenten per dag 

➢ eet paddenstoelen, noten en zaden 

➢ eet eieren (zeker niet slecht voor je cholesterol) 

➢ eet gevogelte (o.a. kip, kalkoen, eend, duif, fazant, struisvogel) 

➢ eet vis, schaal- en schelpdieren (garnalen, kreeft, mosselen, oesters) 

➢ beperk inname koolhydraten (o.a. brood, koek, snoep, snacks, pasta, 

rijst, frisdranken, vruchtensappen en alcohol) en vervang deze door 

noten, olijfolie en avocado 
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Wil je weten hoe het met jouw gezondheid gesteld is?  

 

Heb je hulp nodig bij het aanpassen van je leefstijl? 

 

Wil je extra ondersteuning? 

 

Wil je preventief met je gezondheid aan de slag? 

 

Neem dan contact met mij op via info@res-novare.nl. 

 

 

 

Ik ben Emmy Vos, orthomoleculair therapeut 

volgens de klinische-Psycho-Neuro-Immunologie 

en Master OERsterk Integrale Leefstijl coach. 

Ik heb sinds 2006 een praktijk in orthomoleculaire 

geneeskunde.  

Mijn missie is mensen weer hun gezondheid in 

eigen hand te laten nemen. 

 

 


