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Herken je het? Dit was in mijn jeugd De slogan

die je op ieder moment wel tegenkwam. Eerlijk is

eerlijk, zo gek is deze slogan niet. En meer dan

ooit van toepassing.  

Reinheid, Rust en Regelmaat!

Reinheid:
Inmiddels weten we allemaal dat we goed onze

handen moeten wassen.



Rust

Pak je rust wanneer mogelijk. En daar bedoel ik

niet mee dat je de hele dag op bed of op de bank

moet gaan hangen. Ik bedoel dat met name op

gebied van mentale rust. Daar waar je normaliter

misschien maar aan het door jakkeren bent om

alles in goede banen te leiden, zoals werk,

huishouden, zorg voor gezin, mantelzorg, etc. etc.,

kan je nu een momentje voor jezelf plannen. Ook

slaap valt onder rust. We hebben altijd voldoende

slaap nodig, maar zeker in deze omstandigheden

moet je daar niet aan voorbij gaan. Dus zorg voor

voldoende slaap.

 

 



Regelmaat

Regelmaat geld in principe voor alles. Het komt in

alles terug, gezin, werk, school, huishouden en

natuurlijk eten, bewegen en slapen.

 

Maar in dit E-book gaat het met name over:

 

Eten, bewegen en slapen!



Eet gezond:

Eet voldoende groente minimaal 250 gram per

dag, het liefst vers of diepvries en als het niet

anders is, mag blik of pot natuurlijk ook. 

Eet 2 tot 3 stuks fruit per dag, het liefst vers of

diepvries.

Eet volkoren producten, zoals volkorenbrood

i.p.v. wit brood, volkorenpasta i.p.v. witte pasta

en zilvervliesrijst i.p.v. witte rijst. 

Eet magere of halfvolle yoghurt of kwark (500

ml/gr per dag).

Eet maximaal 1 eetlepel ongezouten noten. 

Drink geen calorieën.

Varieer.

Blijf niet de hele dag dooreten:

De verleiding is groot als je thuis bent (met of

zonder kinderen) om bewust of onbewust iets te

eten te pakken. 

Beperk je tot maximaal 6 eetmomenten per dag.

Zoek afleiding:

Vaak eten we uit verveling, dus als je iets te eten wilt

pakken bedenk of je iets anders kan gaan doen.



Maak een boodschappenlijstje:

Schrijf op wat je nodig hebt. 

Haal niet in huis wat je niet wilt eten en drinken,

dan kan je het ook niet pakken. 

Haal boodschappen met een volle maag, dus

eerst eten en dan pas boodschappen halen.

Maak bewuste keuzes:

Ik zie dat er werkelijk waar van alles wordt

gehamsterd. Zelfs de schappen met koek zijn leeg.

Als je al koek, snoep, chips, zoutjes etc, in huis haal,

bewaar ze dan toch voor speciale momenten en

maak bewuste keuzes. 

Kies wat je echt lekker vind en een 10 waard is.

Neem met minder geen genoegen.

Ga voor of/of en niet voor en/en:

Alleen een koekje is altijd nog beter dan een koekje

en een schaaltje chips en een glas fris en

bitterballen en.. en … 

Eet bewust:

Vermeid afleiding van tv, computer, werk etc. 

Neem bewust tijd om te eten, zonder afleiding 

(daarna kan je vaak weer efficiënter aan het werk).



Zorg voor voldoende voedingsvezels:

Voedingsvezels vind je in eerder genoemde

producten en zijn samen met voldoende vocht en

beweging belangrijk voor een goede stoelgang.

Drink voldoende water:

(kruiden)thee is ook prima, maar pas op voor

teveel koffie.

Blijf in beweging:
Zolang het nog kan, ga naar buiten, hardlopen,

wandelen of doe oefeningen.

Kan of mag je niet naar buiten, doe dan

oefeningen binnen of ga lekker dansen. Er zijn

genoeg apps die je kan downloaden met

oefeningen. 

Ben je thuis aan het werk of zit je veel. Ga na

ieder half uur iets anders doen. Ga staan of

eventueel een stukje lopen. Doe dat minimaal

5 minuten. 

Probeer minimaal 30 minuten aaneengesloten

per dag te bewegen.



Zorg voor voldoende ontspanning:

Stress heeft een negatieve invloed.

Zorg voor voldoende slaap:

Houd regelmaat in je slaap. Ga op tijd

naar bed en sta op tijd op.

Maak een positiviteits boekje:
We zijn altijd geneigd om alleen maar het

negatieve te zien. Ga uit van het positieve en zie

wat voor mooie dingen er gebeuren,

Als je naar buiten gaat en zie de bloemen en

bomen in bloei, geniet daar dan extra van.

Check mijn facebookpagina voor meer
tips en adviezen

https://www.facebook.com/DeGoedeLijn/


