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SAVE THE 
DATES!

9 PREVENTIETIPS
van zondag 19 t/m donderdag 29 juni 2022 van 19:00 – 20.00 uur9 GEZONDHEIDSFACTOREN

van zondag 22 t/m donderdag 31 mei 2022 van 19:00 – 20.00 uur

KIEZEN VOOR GEZONDHEID
WEBINARS OVER GEZONDE LIFESTYLE

NEEM DEEL AAN DEZE INTERESSANTE WEBINARS
Maak kennis met lifestylefactoren die een goede gezondheid bevorderen. Gezond zijn is meer dan niet 

ziek zijn. Het is leven op je volle potentie – fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel en plezier overhouden om 
van het leven te genieten. Er zijn geen garanties op gezondheid, maar wel mogelijkheden om de kansen 
op veel voorkomende ziekten te verlagen. We presenteren geen nieuw crash dieet en we stellen geen 

diagnoses. We geven praktische tips.

DEEL 2DEEL 1

Zo 22 mei  Het Adventistisch Voordeel Gezond zijn: een kwestie van 

goede genen, of toch niet?

Ma 23 mei  Water Eerst water, de rest komt later

Ma 23 mei Frisse lucht Verstik je cellen niet!

Ma 23 mei Zonlicht Heerlijk, heilzaam en toch zo schadelijk

Di 24 mei  Sociale verbinding Sociaal contact voor fysieke, mentale en psychische gezondheid

Wo 25 mei  Wat eten we vandaag? Voeding die baat en voeding die schaadt

Do 26 mei  Lichaamsbeweging We zijn gemaakt voor beweging. Stilstaan is achteruitgaan.  

Zo 29 mei Matigheid & Zelfbeheersing Top 3 gezondheidskillers: koffie, tabak en alcohol

Ma 30 mei Rust We denken dat we prima functioneren, maar onderhuids gaat er veel mis

Di 31 mei  Godsvertrouwen Wilskracht vinden om te veranderen

Zo 19 juni Fytochemicaliën & Antioxidanten We halen ze uit planten

Ma 20 juni Immuunsysteem Op dit leger wil je niet bezuinigen!

Di 21 juni Diabetes Je kunt niet leven zonder glucose, maar te veel is dodelijk

Wo 22 juni Depressie Het hopeloze gevoel dat depressie je geeft

Do 23 juni Infectieziekten Niet besmet raken is (bijna) onmogelijk, maar je kunt voorzorgen treffen

Zo 26 juni Kanker Goed Nieuws. We kunnen de kans op kanker verkleinen

Ma 27 juni Maag- en darmklachten & Spijsvertering Houd het brein je buik fit

Di 28 juni Hart- en Vaatziekten & Hoge bloeddruk Voorkom dat je in de 

statistieken belandt of blijft.

Wo 29 juni Botontkalking & Artritis Sterke botten kweken en ‘s morgens zonder 

gewrichtspijnen uit bed stappen

MELD JE 
AAN OP 

www.perspectiefwebinars.nl

https://www.perspectiefwebinars.nl/kiezen-voor-gezondheid/

