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Samen is beter 
In het dagelijkse leven blijft het voor ieder van ons een grote uitdaging 

om een gezonde leefstijl vol te houden. Stress en een druk leven zorgen 

ervoor dat we vaak de verkeerde keuzes maken. Om een gezonde 

leefstijl te ontwikkelen en duurzame resultaten te behalen, heb je de 

juiste kennis, tijd en ondersteuning nodig.  

 

De tijd bepaal je zelf.  

De ondersteuning, de kennis en de ervaring delen we met jou.  

 

Mag ik jou met dit "Kleine Feel Good Boekje" inspireren om vanaf 

vandaag nieuwe gezonde rituelen te integreren in je dagelijkse leven?  

Want samen is het beter! 

 

 Feel Good & Enjoy! 

      

 Véronique 

 Gezonde Leefstijl Caoch 
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Relax 
Nog nooit zijn we zo massaal blootgesteld aan zoveel verschillende 

stressoren tegelijk. Niet gek dat we hier stress door ervaren. Kortdurende 

stress is vaak geen probleem, maar als stress chronisch wordt, kan het 

gezondheidsklachten opleveren. 

 

Mediteer : Eén van de meest onderzochte en bewezen manieren om je 

stresssysteem tot rust te brengen is meditatie. Elke dag zo’n 20 minuten is 

een fantastische manier om lichaam en geest tot rust te laten komen 

 

Aanraking: Knuffel voldoende met gezinsleden. Menselijke aanraking, 

en voornamelijk huid-op-huidcontact en oogcontact leidt tot de 

productie van oxytocine, een neurotransmitter die sterk stress 

reducerend werkt. 

 

 

 

 

Feel Good Tip 

 Er bestaan tal van begeleide meditaties online op allerlei platformen. 

https://www.petitbambou.com/nl, www.headspace.com 

https://gabbybernstein.com/freemeditations-eu/ 

https://www.petitbambou.com/nl
http://www.headspace.com/
https://gabbybernstein.com/freemeditations-eu/


 

_________________________________________________________________________________

  

Feel Good Tips die echt werken © 2023 

4 

 

Glimlach 
Een glimlach is een universeel symbool van geluk en een kracht van de 

natuur. Heb je ooit gezien wat er met je gebeurt als je lacht, of beter 

nog, wanneer je jezelf dwingt te lachen als je je down voelt? 

 

Probeer het eens op dit moment. Maakt niet uit hoe je je voelt of wat er 

gaande is in je leven, sluit je ogen en glimlach. Let op het gevoel van 

warmte dat opwelt in je buik als je het doet. Let op de spieren in je 

gezicht als je mondhoeken zachtjes naar boven gaan. Als je nog steeds 

niet overtuigd bent, ga dan voor een spiegel staan en merk op hoe je 

kijkt als je lacht.  

 

Observeer nogmaals hoe je je vanbinnen voelt en kijk naar de 

veranderingen in je gezichtsuitdrukking. Observeer ook de mensen 

rondom je, want als je naar de wereld glimlacht dan glimlacht de wereld 

naar jou terug! 

 

 

Feel Good App Tip 

HappyFace is een  leuk en eenvoudig spel dat gebruik maakt van 

Cognitieve Bias Modificatie met als doel om een positieve kijk te 

stimuleren. Download de gratis app via Android of Itunes. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyrske.cbm&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/bias-modification/id1096510233
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Adem 
Ademen doen we allemaal, gelukkig maar. We doen het onbewust, het 

gebeurt vanzelf, het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar 

ademen is één van de meest spectaculaire functies van je lichaam.  

 

Je ademhaling staat in directe verbinding met je parasympaticus, dat 

deel van het zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat je lichaam kan herstellen 

en rusten.  

 

Bij stress of spanning gaan we onbewust te snel en/of te oppervlakkig 

ademen. Veel mensen ademen in rust alsof ze in gevaar zijn. 

 

Hartritmecoherentie is een ademhalingstechniek die ervoor zorgt dat 

het ritme van je ademhaling wordt afgestemd op het ritme van je hart, 

Het is een makkelijk aan te leren techniek om je dagelijkse stress aan te 

pakken. Drie minuten, drie maal per dag, meer heb je niet nodig. 

 

  

Feel Good App Tip 

Er bestaan diverse apps waarmee je snel aan de slag kan. 

Paced Breathing - Respiroguide 

Instellingen  6 breathings/min – breathing in (2,7 sec) –  

hold in (1.3 sec) – breathing out (4.5 sec) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.paced.breathing&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/vital-eq-respiroguide-pro/id395697237
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Stretch 
We zitten te vaak achter de computer in slechte omstandigheden met  

rugpijn, hoofdpijn en spanning in nek en schouders tot gevolg. De 

volgende 2 stretchoefeningen kan je gemakkelijk al zittend doen tijdens 

de dag. Ze helpen om je flexibiliteit te vergroten en spanning en stress te 

verminderen. 

 

 Strek je armen recht naar voor en draai de 

handenpalmen weg van elkaar. Kruis je armen, zodat 

de handpalmen tegen elkaar gedrukt worden, span de 

buikspieren op, buig je rug en ontspan je hoofd. Probeer 

niet voorover te vallen maar beeld u in dat u over een 

denkbeeldige grote bal gebogen zit. Hou de stretch 10 

tot 30 seconden vol.  

 

 De 2de eenvoudige beweging stretcht alle 

spieren in je rug en armen. Kruis de vingers en strek ze 

naar het plafond. Adem diep in terwijl je stretcht zo 

hoog als je kunt. Bij de uitademing breng je je armen 

terug naar beneden. Herhaal dit 8  to 10 maal. 
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Slaap 
Een goede nachtrust is de meest effectieve manier om je lichaam en 

geest tot rust te brengen. De volgende oefening helpt je om te stoppen 

met piekeren en je lichaam en geest voor te bereiden voor het slapen 

gaan. 

 

• Ga liggen op je rug met de ogen gesloten. 

• Leg je rechterhand op je buik en de linkerhand op je borst. Bij 

elke inademing gaat eerst je hand op de buik omhoog en 

vervolgens je hand op de borst. Adem rustig in en uit. 

• Bij elke inademing zeg je in je hoofd het woord “laat”. Bij elke 

uitademing “los”. Zo laat je alle negatieve gedachten los. 

• Voel je dat je rustiger wordt? Ga dan je ademhaling tellen. Elke 

volledige ademhaling is één tel. Ga zo verder tot 4 series van 

telkens  9 volledige ademhalingen. 

De kans is groot dat je de tel kwijt raakt of dat je in slaap valt maar dan 

is deze oefening alvast geslaagd! 

 

Feel Good App Tip 

Slimme wekker met slaapcyclus analyse wekt u vriendelijk op een 

optimaal moment voor prettige ochtenden. Download de gratis app 

via Android of Itunes. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northcube.sleepcycle&hl=nl
https://itunes.apple.com/us/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217?mt=8
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Muziek 
Luisteren naar muziek kan een enorm ontspannend effect hebben op 

onze geest en ons lichaam. Vooral rustige klassieke muziek heeft een 

gunstig effect op onze fysiologische functies:  het verlaagt de hartslag , 

bloeddruk  en stresshormonen. 

 

Na een Amerikaans onderzoek uit 1993 (Rauscher, Shaw en Ky) werd 

geloofd dat je beter gaat presteren als je luistert naar muziek van Mozart 

(het zogenaamde Mozarteffect) maar meer recent onderzoek laat zien 

dat cognitief functioneren vooral verbeterd kan worden door te luisteren 

naar muziek die het meest overeenkomt met je gemoedstoestand. 

 

Het kost slechts een kleine moeite om muziek bewust op te nemen in je 

dagelijkse leven. Kies in je auto voor een cd van Mozart  in plaats van 

naar de radio te luisteren. Neem je MP3 mee als je de hond uitlaat. Of 

laat de tv uit ’s avonds en kies voor je stereo met een stukje muziek van 

je favoriete groep of zanger . 

 

Feel Good Tip  

Het Mozart Effect van Don Campbell gaat over de helende en 

stimulerende eigenschappen van muziek, en de invloed van muziek  

op de creativiteit en het leervermogen. Zelf zingen kan natuurlijk ook!  
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Eet 
Onze hersenen en darmen zijn verbonden via de hersen-darm-as. Ze 

communiceren 24 uur per dag met elkaar! De wetenschap bewijst dat 

onze darmflora impact heeft op onze mentale en emotionele 

gezondheid. Geluk begint dus in de darmen en we hebben er alle 

belang bij om onze darmflora optimaal te houden. 

 
Voeding speelt hier een essentiële rol. Hoe meer verschillende vezels je 

binnenkrijgt hoe beter! Dan krijgen alle darmbeestjes te eten en kan er 

meer diversiteit van bacteriën komen & een betere balans in de goede 

en slechte bacteriën in je darm! 

 
Du eet meer fruit, groenten, bonen, volkoren granen en noten. En het 

grote voordeel daarvan is ook nog eens, daar vaart de rest van je 

gezondheid ook goed bij.. als je daar lekker gevarieerd van eet! 

 

 

 

 

Feel Good Tip 

Geef je lichaam een extra boost met probiotica of 

voedingssupplementen : Vitamine D, Magnesium, Zink. Bestel online via 

Energetica Natura en krijg 10% korting met kortingscode X0010059.  

 

https://www.energeticanatura.com/k/X0010059
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Drink 
Staat er op dit moment een fles water naast je?  

Zo niet, maak er dan werk van zodra je dit gelezen hebt. Ons lichaam 

bestaat namelijk uit 2/3 water. Ons bloed bevat 83% water, onze spieren 

75%, de hersens 74% en zelfs botten bestaan uit 22% water. Een tekort 

aan water geeft uitdroging. Dit kan op zijn beurt zorgen voor een 

moeilijke bloedsomloop, wat een vertraagde hersenactiviteit oplevert.  

 

Het lichaam wordt moe en lusteloos. Vaak krijgen we last van hoofdpijn 

en het kan zelfs zorgen voor psychische klachten. Water drinken houdt 

bovendien ons stofwisselingssysteem actief en verwijdert de afvalstoffen 

uit ons lichaam.  

 

Maak van water drinken een goede gewoonte en wacht niet tot je dorst 

hebt, want dan ik het eigenlijk al te laat! 

 

 

 

 

Feel Good Tip  

Het boek Water, het Goedkoopste Medicijn (F. Batmanghelidj) is 

gebaseerd op meer dan twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar 

de rol van water in het lichaam. Een baanbrekend arts laat zien hoe 

water  een verbazende reeks medische aandoeningen kan verhelpen. 

http://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/gezondheid/9789079872053/f-batmanghelidj/water-het-goedkoopste-medicijn
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Meten is weten 
Heb je regelmatig last van stress, voel je je onrustig of angstig, slaap je 

slecht, kan je je moeilijk concentreren?  Dan kan het zijn dat je 

neurotransmitters uit balans zijn.  

 

Neurotransmitters worden in de volksmond gelukshormonen genoemd. 

Het zijn stofjes waarmee zenuwcellen met elkaar communiceren.  

 
Gelukshormonen spelen een enorme rol bij stress, angst, vermoeidheid, 

burn-out en depressie. Als je last hebt van stress gaat de prioriteit en 

energie in je lichaam naar de stressreactie en wordt de aanmaak van 

gelukshormonen ondermijnd.  

 

Gelukshormonen aanmaken is een kwestie van een gezonde levensstijl. 

Gelukkig zijn is een kwestie van gezond doen, waarbij de belangrijkste 

pijler zijn : voeding, beweging en ontspanning. 

 
 

 

Feel Good App Tip 

Wil je weten hoe het zit met jouw gelukshormonen?  Dan kan de 

gelukshormonentest (Braverman test) inzicht geven in jouw persoonlijke 

profiel. Je kan de test hier gratis doen. 

 

https://www.gezondeleefstijlcoach.be/braverman-test/
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http://www.gezondwerkencoach.be
http://www.massageophetwerk.be
https://www.gezondeleefstijlcoach.be/

