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Hieronder vind je de beknopte versie van de gezondnu jaar-
planning 2022. Ben je benieuwd over welke onderwerpen we 
precies gaan schrijven? Neem dan contact met ons op.

Januari
Aanleverdatum: 11-11-2021
Verschijningsdatum: 21-12-2021

Het is weer de maand van de gezon-
de voornemens. gezondnu kiest er 
voor om het dit jaar even anders te 
doen en zet dé gezonde trend van 
2022 centraal: holistisch leven. In de 
januari-editie schrijven we over:

• Zonnebrand
• (Winter) huid
• Stress
• Hoestdrank
•  Ontzuren/detoxen/kruiden/ 

gezond ontbijt
• Opleidingen
• Multivitaminen
• Homeopathie vereniging
• Zorgverzekeraars
• (Gezond) afvallen
• Zweten & deodorant
• Alcoholvrij

Februari
Aanleverdatum: 9-12-2021
Verschijningsdatum: 25-1-2022

Februari is voor velen de meest depri-
merende maand. Het weer is grijs en 
grauw, geen feestdag te bekennen 
en de lente is nog ver weg. Daarom 
behandelen we in onze februari-editie 
hoe we onszelf tegen stress en ver-
moeidheid kunnen beschermen en een 
energiedip voorkomen. In de februari- 
editie van gezondnu behandelen we 
de volgende onderwerpen:

• DNA tests
• Huishoudbeurs
• Top gezonde producten voor in huis
• Schoonmaakmiddelen
• Vega
• Valentijnsdag & cadeaus
• Stress
• Vitaminen
• Vakantiekriebels
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Maart
Aanleverdatum: 20-1-2022
Verschijningsdatum: 28-2-2022

In maart beginnen we de lente te 
voelen. De zomertijd begint, maar 
voor velen is dit ook het begin van de 
hooikoortsseizoen. In maart schrijven 
we over:

• Allergie
• Intolerantie
• Lactose
• Ziekte van Lyme
• Slaap
• Huid
• Kruiden
• Hooikoorts
• Darmen
• Tuineren
• Glutenvrije producten
• Sporten

April
Aanleverdatum: 17-2-2022
Verschijningsdatum: 29-3-2022

Hoe vallen we nou eigenlijk gezond 
af? Of een betere vraag, wat heeft je 
lijf nodig voor een gezond gewicht? In 
deze food-editie schrijft de gezondnu 
redactie over:

• Voeding en bewegen
• Spieren kweken
• Allergieën
• Vitaminen
• Voorjaarsschoonmaak
• Gezonde en volwaardige voeding
• (Moes)tuinieren
• Wandelen
• Zon(nebrand)
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Mei
Aanleverdatum: 17-3-2022
Verschijningsdatum: 28-2-2022

gezondnu prikt de schoonmaak mythe 
door! Al jaren maken we schoon, 
schoner, schoonst, maar corona heeft 
daar nog een schepje bovenop ge-
daan. Is dat erg? In onze mei-editie 
schrijven over:

• Schoonmaken en hygiëne
• Vakantie in eigen land
• Fietsen
• Wandelen
• Tuininrichting
• Picknicken
• Gezonde snacks
• Spieren & spierpijn
• Sporten
• Supplementen
• Huidverzorging
• Huidbarrière versterken
• Moederdag
• Bijendag
• Moestuinieren

Juni
Aanleverdatum: 14-4-2022
Verschijningsdatum: 24-5-2022

Suikervrij leven? Dat is onzin! Er is 
alleen wel een maar … te veel suiker 
is ongezond. Daarom gaan we in 
deze editie op zoek naar de gezon-
de suiker balans. We nemen de term 
suiker vrij onder de loep en onder-
zoeken alle vormen: van honing tot 
stevia, van dadels tot suikerklontjes. 
In deze editie behandelen we daar-
naast de onderwerpen:

• Slaap
• Vakantievoorbereidingen
• BBQ
• Stevia
• Suiker
• Diabetes
• Fruit
• Huidverzorging
• Zwemmen
• Duurzame fashion
• Voeding
• Vitaminen
• Sporten
• Yoga
• Vaderdag
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Aanleverdatum: 12-5-2022
Verschijningsdatum: 21-6-2022

Het is tijd om buiten de lijntjes te kleuren! De boel de boel te laten! En nee, je hoeft 
geen parachute te springen of off the grid te gaan leven. Nodig alleen wat meer 
avontuur uit in jouw gezonde leven, want wie openstaat voor nieuwe ervaringen 
en gewoontes, stimuleert zijn lichaam en geest. In onze grote zomereditie, gaan 
we helemaal los met de volgende thema’s:

Juli/Augustus: het dikke zomernummer!

Het gezondnu zomernummer is altijd onze beste verkochte nummer en blijft 
twee maanden in de schappen. Dit proppen we vol met leuke zomerse artikelen 
voor op vakantie, winacties, productentips en nog meer!

• Sporten
•  Vakantie (in het binnen-  

en buitenland)
• Vakantie- en werkstress
• Gezond eten voor onderweg
• BBQ
• Zelfontwikkeling
• Grenzen verleggen
• (Natuurlijk) Beauty
• Duurzame fashion

• Gezond & Intiem
• Zwemmen
• Boeken tips
• Zomeractiviteiten
• Dagtripjes
• Anti-insect
• Kamperen
• Zonnebrand
• Lekker koel (in huis)
• Haarverzorging in de zomer
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September
Aanleverdatum: 14-7-2022
Verschijningsdatum: 23-8-2022

De sperziebonen en broccoli worden 
steeds vaker ingeruild voor een pas-
tinaak, raapsteel of gele courgette, 
maar nog steeds eet maar 13 pro-
cent van de mensen in Nederland 
voldoende groenten. Shocking, vindt 
gezondnu. Wij doen de belofte dat je 
na het lezen van ons dossier wel aan 
je groentetaks komt. Ja, echt. #eetje-
groente. Behalve groente, schrijven 
we in september ook over:

• Gezond werken
• Gezonde werkruimte
• Voldoende vitaminen
• Detox, ontzuren
• Kruiden
• Huid
• Fietsen
• Wandelen
• School en werkstress
• Slapen
• Healthy ageing
• Supplementen
• Vakantiekilo’s
• Sporten
• Wandelen
• Bewegen

Oktober
Aanleverdatum: 18-8-2022
Verschijningsdatum: 27-9-2022

Als het om gezond leven gaat, kunnen 
we een voorbeeld nemen aan die-
ren. In deze editie zetten we de beste 
tips, onderzoeken en op een rijtje om 
in jouw gezonde leven te integreren. 
In onze oktobereditie schrijven we 
boven dien over de thema’s:

• Diervoeding
• Stress
• Vegan
• Weerstand
• Air cleaners
• Chi verstuivers
• Stofzuigers
• Vitamine D
• Herfstkleding
• Kamerplanten
• Lucht zuiveren
• Wonen
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November
Aanleverdatum: 15-9-2022
Verschijningsdatum: 25-10-2022

Het is nog pikkedonker, je steekt je 
teen buiten het dekbed: koud! Geen 
wekker die jou uit bed weet te krijgen. 
We geven toe: daverende ochtenden 
in november zijn niet altijd een realis-
tisch doel. Maar dat betekent niet dat 
je genoegen hoeft te nemen met die 
enorme energiedip, het slaaptekort of 
de weinige productiviteit. Hoe jouw 
innerlijke lichaamsklok ook tikt:  
gezondnu ontdekt samen met experts 
hoe je de ochtend voor je kunt laten 
werken, maar ook wat de grootste 
fabels zijn. In onze novembereditie 
schrijven we ook over:

• Slapen
• Stress
• Huidverzorging
• (Droge) huid
•  Gezonde aankopen (Black Friday 

versus Green Friday)
• Voeding
• Haarverzorging
• Bewegen

December
Aanleverdatum: 13-10-2022
Verschijningsdatum: 22-11-2022

gezondnu werpt een blik vooruit, want 
een gezonde leefstijl staat nooit stil. 
Wat staat ons te wachten? Hoe ziet 
het gezonde toekomstbeeld eruit en 
welke keuzes kun je nu maken voor 
een zo gezond en duurzaam moge-
lijke toekomst? In onze December 
(feest) editie schrijft de redactie van 
gezondnu over:

• De feestmaand
• Food
• Gezonde en lekkere cadeaus
• Depressie
• Stress
• Supplementen
• Me-time
• Zelfontwikkeling
• Zorgverzekeringen
• Griep
• Hoesten
• Verkoudheid
• Vakantie
• Wintersport
• Boeken
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