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Gezondheid 

• Evenwicht binnen de verschillende niveaus : 

Fysisch 

Mentaal 

Emotioneel 

 

• Is dynamisch  

 

• Evenwichtslijn 
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Oorzaak 

 

• Te weinig lichamelijke activiteit. 
• Het verblijf in verwarmde huiskamers met gebrek 

aan frisse lucht. 
• Vervuilde lucht. 
• Het dragen van stevige winterkleding die de 

huidademhaling belemmert. 
• Stress, werkdruk. 
• De wintervoeding met verminderd aandeel aan 

vitamines en mineralen. 
• Teveel geraffineerde voeding, suikers.  
 

       Verwijderd alle essentiële bouwstenen, die we nodig hebben om te functioneren.  

       Verzuring van het lichaam 
       Het hoofdvoedsel van alle virussen (griep), bacteriën (verkoudheid) 

       Vreet onze energie op 
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Hoe zorg je terug voor vitaliteit 

• Bewegen in de buitenlucht 
• Gevarieerde en gezonde voeding 
Weinig vet 
Weinig zout 
Weinig geraffineerde suikers 
Veel groenten, fruit 
Voldoende vezels 
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Hoe zorg je terug voor vitaliteit 

• Voldoende drinken 
• Eliminatie van gifstoffen via  de 

nieren  
• Leverontgifting 
• Aanvoer van nutriënten 

 
• Kruiden kunnen hierbij helpen 
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Reinigende kruiden 

Brandnetel 
    Zoer 

   

Paardenbloem Berkenblad 

Heermoes 
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 Bloed- en lymfezuiverend 

 Urinezuurafdrijvend 

 Voert slijmen af 

 Verbetert de immuniteit 

 IJzer calcium 
  

Blad 

Urtica dioica L. 
Brandnetel 
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Brandnetel in gerechten 

Sabine De Coninck, bine.deco@gmail.com 



 

 

 
Taraxacum officinale Weber 

Paardenbloem 

bevordert de leverfunctie       
bloedzuiverend    ontgiftend 
urinedrijvend 
algemeen versterkend  
weerstandsverhogend 

Bloem, blad 
wortel 
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Paardenbloem in gerechten 
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urinedrijvend  

doorspoeling urinewegen 
urinezuurdrijvend 

bloedzuiverend  

verwijdert afvalstoffen en 
toxines 

Lichtgroen jong blad 

Betula Pendula Roth 
Ruwe berk 
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 Aanmaak bindweefsel 

Mineralenaanbrengend  
Bevat veel kiezelzuur 
Mild vochtafdrijvend 
urinezuurdrijvend 

Equisetum Arvense L. 
Heermoes 

Groene 
zomerstengel 
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Ontspannend infuus 
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Mentha Piperita L. 
Pepermunt 

3 bovenste bladparen voor 
bloei, 2de x in september 

Krampwerend 
Bevordert leverfunctie  
Stimuleert het zenuwstelsel 
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Melissa officinalis L. 
Citroenmelisse 

Verse bladeren voor bloei 

 
Eau de carme 
stabiliseert emoties 
revitaliseert het zenuwstelsel 
acetylcholine    denkvermogen 
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 infectiewerend 
 stimuleert afweersysteem 
 antigriepproteïnen 
 zuiverend 
 afkoelend  

Sambucus Nigra L. 
Vlier 

Bloesem 
Bessen 

Sabine De Coninck, bine.deco@gmail.com 



 

 

 
Zingiber officinale 

Roscoe 

Gemberwortelstok 

Antisepticum voor de luchtwegen 
Bevordert het zweten 
Tonicum: algemeen opwekkend 
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Bloedzuiverend 
ontgiftend 
spijsverteringsbevorderend 
verzachtend op de 
luchtwegen 
 antimicrobieel antiviraal 

Glycyrrhiza glabra L. 
Zoethout 

Wortel 
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Infuus of kruidenthee 
-Tere plantendelen als bladeren, bloemen en 
zaden 
   vb. brandnetel, berkenblad, vlierbloesem, 
heermoes 
-Gedroogde of vers gekneusde 
 
Hoe? 
-Overgieten met water dat 
gekookt heeft           80°C 
- 5 à 10’ afgesloten laten 
trekken 
- Zeven 
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Hoe ? 
Opzetten in koud 
water, aan de kook 
brengen  
5 à 10‘ zachtjes laten 
koken 
 
Zeven 

Afkooksel of decoct 
Stevige plantedelen als wortels, bast, 
gedroogde bessen 
Vb. zoethout, klis, paardenbloemwortel 
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