


 

 

Nieuws deze week

• Plantaardige eiwitten helpen tegen overgewicht 

• Kraakbeencellen worden terugbetaald 

• Genetische factoren bepalen lengte en gewicht van kinderen 

• Paracetamol relatief effectief middel tegen migraine   

• Anorexia geen psychische aandoening? 

• Internetporno vergroot seksueel risicogedrag volwassen mannen 

• Energiedrankjes niet geschikt voor kinderen 

Nog meer actueel nieuws op gezondheid.be »

 

 

Nieuw dossier: Regels voor voedseletikettering worden strenger

Het debat over de nieuwe regels voor voedseletikettering woedt al 
enkele jaren. De nieuwe regels moeten de consument beter 
informeren en hem helpen gezondere keuzes te maken. 

Regels voor voedseletikettering worden strenger »

 

 

Baarmoederhalskanker DEEL 2: Humaan papillomavirus (HPV)

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus uit de familie 
Papovavirussen. De humane papillomavirussen veroorzaken 
verschillende soorten wratten en tumoren. 

Baarmoederhalskanker DEEL 2: Humaan papillomavirus (HPV) »

 

 

Wat moet een wielrenner eten tijdens een wedstrijd?

Wielrennen is een duursport waarbij vaak grote hoeveelheden 
energie worden verbruikt. 

Wat moet een wielrenner eten tijdens een wedstrijd? »

 

 
Bederf je zomerkamp niet

Vaak worden de maaltijden op kamp met de beste bedoelingen in 
minder comfortabele of zelfs minder hygiënische omstandigheden 
bereid dan bij jou thuis. Enkele tips om op kamp voedselnarigheden 
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te vermijden!... 

Bederf je zomerkamp niet »

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 21 juli.
Berichten hiervoor kunnen worden doorgegeven via het contactformulier. 

contacteer ons »

 

 

NUTTIGE LINKS OP GEZONDHEID.BE

• Veelgestelde vragen over aanmelden, wijzigen e-mail, wachtwoord, ... 
• Archief nieuwsbrieven 
• Overzicht rubrieken/sitemap 
• verstuur een e-card 
• ga naar de homepage van Gezondheid.be 

 

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op Gezondheid.be.
Wilt u dit niet langer ontvangen? Ga naar uw persoonlijke pagina om uw abonnement(en) te wijzigen.

Uitschrijven doet u door te klikken op "stop" bij dit abonnement op uw persoonlijke pagina. 
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