EENS WAT ANDERS OVER CORONA
“Wat kunnen we zélf doen om ons
tegen het virus te beschermen?”
Online lezing door Rob Daneels, GezondEnWel.be
op zaterdag 9/5/2020 van 10u15 tot 11u15
• Visies op microben & ziekten: Pasteur versus Béchamp. Wat maakt je
meer of minder vatbaar voor (virale) infecties? Een blik op risicofactoren
bij deze en andere epidemieën.
• Hoe je vatbaarheid voor infectieziekten verminderen?
Specifieke en niet-specifieke immuniteit.
• Welke aantoonbaar efficiënte (natuurlijke) manieren
bestaan er om je tegen virale infecties te beschermen?
En om je gezondheid en herstel te ondersteunen als je ze
toch krijgt?
PRAKTISCH:
➢ Lezing via Zoom met kans tot vraagstelling.

➢ Gratis, vrije bijdrage welkom.
➢ RESERVEER JE PLEK via het vakje ‘Aanmelden’ op
https://gezondenwel.weebly.com/agenda.html. Na inschrijving krijg je een link met
toegangscodes. Daarmee kom je Zoom “binnen” op bovenstaande dag en uur. Nog
niet vertrouwd met Zoom? Kom dan wat vroeger om te zien of alles werkt: welkom
vanaf 10u00. Of kijk eens op https://zoom.us/meetings.
➢ Ook welkom voor online individueel advies tegen verlaagd tarief wegens corona.

EENS WAT ANDERS OVER CORONA
“Wat kunnen we zélf doen om ons
tegen het virus te beschermen?”
Online lezing door Rob Daneels, GezondEnWel.be
op woensdag 29/4/2020 van 19u15 tot 20u15
• Visies op microben & ziekten: Pasteur versus Béchamp. Wat maakt je
meer of minder vatbaar voor (virale) infecties? Een blik op risicofactoren
bij deze en andere epidemieën.
• Hoe je vatbaarheid voor infectieziekten verminderen?
Specifieke en niet-specifieke immuniteit.
• Welke aantoonbaar efficiënte (natuurlijke) manieren
bestaan er om je tegen virale infecties te beschermen?
En om je gezondheid en herstel te ondersteunen als je ze
toch krijgt?
PRAKTISCH:
➢ Lezing via Zoom met kans tot vraagstelling.

➢ Gratis, vrije bijdrage welkom.
➢ RESERVEER JE PLEK via het vakje ‘Aanmelden’ op
https://gezondenwel.weebly.com/agenda.html. Na inschrijving krijg je een link met
toegangscodes. Daarmee kom je Zoom “binnen” op bovenstaande dag en uur. Nog
niet vertrouwd met Zoom? Kom dan wat vroeger om te zien of alles werkt: welkom
vanaf 19u00. Of kijk eens op https://zoom.us/meetings.
➢ Ook welkom voor online individueel advies tegen verlaagd tarief wegens corona.

