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Welkom!

Je hebt deel genomen aan de ‘Van 

Healthcare naar Self-care’ webinar. 

Laten we nu onderzoeken wat jij zelf kan

aanpassen om je vitaliteit te verbeteren.

Bedenk: het hoeft niet allemaal in 1 keer

100% goed te gaan. Er bestaat zelfs een

grotere kans van slagen als je het stapje

voor stapje aanpakt.

2% is voldoende om te starten. 

Want 50 x 2% = 100% !



Hoe gaan we van start?

Je gaat eerst onderzoeken hoe het is gesteld met jouw vermoeidheid en stress level en wat jij daar aan zou kunnen 
aanpassen. Vervolgens ga jij onderzoeken wat jij direct wilt en kan veranderen aan jouw voeding en jouw 
beweegpatroon. Je bepaalt daarvoor 3 periodes. Hoe lang die periodes duren bepaal jij zelf. Je gaat per periode 
bepalen wat je in die periode wilt leren; waar je focus op komt te liggen. 

Je doet wat voor jou mogelijk is. 
Je bent je daarbij bewust dat jijzelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt.

Klaar om van start te gaan? 



Vermoeidheid en stress
verminderen



Bewuste keuzes maken 
kost energie

• En die energie wordt zoveel minder door vermoeidheid en stress. 

• Tijdens de webinar hebben we uitgelegd hoe stress werkt.

• Stress en vermoeidheid versterken elkaar. 

• Tijd om te onderzoeken hoe jij vermoeidheid en stress kan reduceren. 

• Dat doen we door eerst te kijken waar je nu staat en wat je, in 3 stappen, wilt bereiken.



Doelen stellen m.b.t. stress en vermoeidheid reductie
Let op: stel haalbare doelen: 1 = veel last, 10 =  geen last
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Vermoeidheid

Stress



Goede nachtrust
Onderstaande helpt je met een betere 
nachtrust. 
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

1,5 uur voor het slapen alle beeldschermen uit (dus ook van je telefoon…)

Voor het slapen een wandelingetje van 20 minuten, om het hoofd leeg te maken.

3 uur voor het slapen geen koffie, zwarte thee en/of alcohol

Zorg voor voldoende ventilatie in de slaapkamer

Zorg ervoor dat je slaapkamer donker is. Hoe donkerder, hoe beter je slaapt.

1 2 3



1 2 3

Meditatie en ontspanning
Onderstaande helpt je bewust te 
ontspannen. 
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

Plan momenten van ontspanning in je agenda en bedenk van te voren wat je dan gaat doen.

Maak een lijst met ontspannende activiteiten, waar je veel plezier aan beleeft.

Zet een reminder elk uur van de (werk)dag om 10 keer diep adem te halen.

Onderzoek of een ontspannende activiteit zoals yoga wat voor jou kan zijn.

Plan je werkzaamheden een dag van te voren, zodat je daar niet meer over hoeft na te denken.



Zoek sociale steun

Onderstaande zorgt voor support. 
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

Zorg voor sociale contacten die helpend zijn.

Neem iemand in vertrouwen, maak kenbaar hoe vertrouwelijk er met jouw informatie om 
gegaan moet worden.

Zorg ervoor dat jouw directe kring van beïnvloeding weet waar jij mee bezig bent. 

Stel duidelijke grenzen.

Zoek ook mensen op waar je heel erg veel mee kan lachen.

1 2 3



Time management
Prioritering

Onderstaande zorgt voor rust in jouw hoofd.
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

Maak een lijst met wat jij belangrijk vindt in het leven. 

Bekijk per item of je daarvoor wat moet doen, wat dat zou zijn en of dat realiseerbaar is. 

Als je weet wat je moet doen, beslis dan of het zo belangrijk voor je is, om daar moeite voor te 
doen.

Plan in je agenda wanneer je de acties wilt gaat uitvoeren, indien mogelijk start daar direct mee.

Zorg dat je niet teveel in 1 keer wilt doen. 

1 2 3



Gezonde
voeding keuzes





Verwachtingsmanagement voeding
Als je op een gezondere manier wilt eten, moet je eerst weten waarom je dat zou doen.
Onderzoek eens wat de voordelen zijn van jouw ‘oude (eet)gedrag’ en jouw ‘nieuwe (eet)gedrag’. 
Met andere woorden: wat levert het op?

Oud gedrag

Nieuw gedrag



De 15 voedingsregels toepassen 

Onderstaande zorgt ervoor dat jij je lichaam 
gaat voeden in plaats van vullen.
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

1 2 3

Eet 2,5 ons groenten en 2 stuks fruit per dag.

Eet 3 – 5 sneetjes volkoren brood per dag.

Eet 1 – 2 x per week peulvruchten.

Eet 15 – 25 gram ongezouten, ongebrande noten per dag.

Drink 2 – 3 porties zuivel per dag.



De 15 voedingsregels toepassen 
Onderstaande zorgt ervoor dat jij je lichaam 
gaat voeden in plaats van vullen.
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

1 2 3

Eet 1 x per week vette vis.

Drink 3 kopjes zwarte of groene thee per dag.

Vervang witte meelproducten zo veel mogelijk voor de volkoren variant.

Vervang harde vetten zo veel mogelijk voor vloeibare vetten.

Vervang metalen filter koffie zo veel mogelijk voor papieren filter koffie.



De 15 voedingsregels toepassen 

Onderstaande zorgt ervoor dat jij je lichaam 
gaat voeden in plaats van vullen.
Geef in de lijst aan in welke periode 
(1, 2 of 3) je wat wilt aanpakken. 

1 2 3

Eet zo min mogelijk bewerkt vlees.

Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken (inclusief vruchtensap).

Drink zo min mogelijk alcohol.

Gebruik maximaal 6 gram zout per dag.

Als je supplementen wilt gebruiken, laat je dan eerst informeren. 



Optimaal
bewegen



Bewegen voor verbetering van fysieke-, mentale- en 
emotionele gezondheid 

Fysiek
• Beweegapparaat
• Hart- longfunctie
• Stofwisseling 

Mentaal
• Effectiever omgaan met stress
• Vermindering depressieve 

gevoelens
• Mentale veerbaarheid

Emotioneel
• Zelfvertrouwen
• Eigenwaarde
• Positieve stemming, 

humeur



Optimaal bewegen, 
wat is dat eigenlijk?

• NNGB
• Spiernorm
• Fitnorm



Hoe kan je optimaal bewegen vanuit huis?

• NNGB: wandelen, fietsen, tuinieren, zwemmen, enz..

• Fitnorm: hardlopen, racefietsen, oefeningen via you tube

• Krachtnorm: spierversterkende oefeningen met eigen lichaamsgewicht, compound oefeningen



Spiertraining vanuit huis, compound oefeningen

Compound oefeningen zijn oefeningen waarbij meerdere spieren tegelijkertijd worden getraind. 

Dit zorgt ervoor dat je training effectiever wordt, meer energie kost (handig als je wilt afvallen), en meer 

functioneel is. In het dagelijkse leven gebruik je namelijk parktisch nooit 1 spier geïsoleerd. 

We geven je 6 compound oefeningen, met daarbij de mogelijkheid om te variëren. 

Herhaal alle oefeningen 3 x 10. 

Meer tips over bewegen vanuit huis kan je hier vinden: https://www.allesoversport.nl/beweegthuis/

https://www.allesoversport.nl/beweegthuis/


Oefening 1: Squat

Spieren: benen, billen, rug, buik

Startpositie: ga rechtop staan met je voeten op schouderbreedte en iets naar 

buiten gedraaid. Leg je handen in je nek. Zo zorg je ervoor dat je rug recht blijft.

Eindpositie: zak naar beneden met een rechte rug en je borst vooruit. Kom 

vervolgens weer omhoog, enz..

Variaties:

1. Zet je voeten breder uit elkaar.

2. Zet je voeten nog breder uit elkaar en buig 1 been en houd de andere 

gestrekt. Wissel om van been.

3. Maak een sprong wanneer je omhoog komt. 



Oefening 2: Lunge

Spieren: benen, billen, rug, buik

Startpositie: ga rechtop staan met je voeten iets uit elkaar. Laat je armen naast je 

lichaam hangen. Zet 1 been zo ver mogelijk naar achteren. 

Eindpositie: zak naar beneden, door beide benen te buigen met een rechte rug 

en je borst vooruit. Kom vervolgens weer omhoog, enz..

Variaties:

1. Houd je been achter je en doe eerst 1 been achter elkaar en vervolgens je 

andere been. 

2. Start naar voren, in plaats van naar achteren. 

3. Wissel per herhaling van been, en terwijl je wisselt maak je een sprong in de 

lucht. 



Oefening 3: dead lift

Spieren: achterkant benen, billen, onderrug

Startpositie: zet je voeten iets uit elkaar en pak met redelijk gestrekte benen en 

een rechte rug een gewicht van de grond. Blijf jaar voren kijken. 

Eindpositie: duw jezelf rechtop vanuit je bekken, span je billen aan en kom tot 

rechtop staan. 

Variaties:

1. Zet je voeten bredere uit elkaar. 

2. Houd je benen meer gestrekt (niet op slot zetten). 

3. Lift 1 been naar achteren wanneer je je bovenlichaam naar voren brengt. 

Wissel steeds van been. 



Oefening 4: Opdrukken

Spieren: armen, schouders, rug, buik

Startpositie: ga op je buik liggen met je tenen op de grond en je handen onder je 

schouders. Houd je ellebogen bij je lichaam en duw je lichaam iets van de grond. 

Wanneer dit te zwaar is, kan je je knieën op de grond houden. 

Eindpositie: duw jezelf omhoog door je armen te strekken. Let er daarbij op dat je 

lichaam recht blijft. Laat nu weer rustig je lichaam zakken door je armen te buigen. 

Variaties:

1. Zet je handen dicht bij elkaar, of juist verder weg. 

2. Leg een voet over je andere enkel, zodat je meer moet balanceren. 

3. Leg je voeten op een bankje, zodat je wat dieper kan zakken. 



Oefening 5 : Dippen

Spieren: achterkant armen, schouders, borst.

Startpositie: ga op een bankje zitten en zet je handen aan de voorkant van de 

zitting. Loop een paar stappen naar voren, zodat je billen vrij komen van de bank.

Eindpositie: buig je armen, met de ellebogen naar achteren, zodat je naar 

beneden zakt en duw jezelf weer omhoog door je armen weer te strekken. 

Variaties:

1. Strek je benen helemaal, zorg er wel voor dat je billen/ onderrug zoveel 

mogelijk bij de bank blijven. 

2. Leg je voeten ook op een bankje, zodat je wat dieper kan zakken.

3. Zet je handen smaller of breder uit elkaar. 



Oefening 6 : Crunches

Spieren: buikspieren, schuine buikspieren, rugspieren

Startpositie: ga op je rug liggen, met je benen opgetrokken en je voeten op de 

groen. Leg je handen achter je hoofd of gekruist voor je borst.

Eindpositie: duw je onderrug in de grond en lift je hoofd en je boven-rug van de 

grond af.

Variaties: 

1. Houd je knieën in een hoek van 90 graden, met je voeten van de grond af.

2. Leg je rechter enkel op je knie en kom met je linker elleboog naar je 

rechterknie en omgekeerd. 

3. Kom helemaal omhoog totdat je rechtop zit. 



Zet hem op!
Onthoud: 50 x 2% = 100%



Meer ontdekken wat jij kan?
www.phileas.fit


