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De vrije vogel
Jij verandert en daarmee ook
jouw zorgbehoefte. Vandaag
zit je het liefste thuis, maar
morgen wil je de Taj Mahal
zien. Niets is zo veranderlijk
als een mens. Misschien zit je
in een levensfase waarin je
vooral carrière maakt. Of je
bent juist heel veel op reis.
Hoog tijd om te ontdekken
wat voor type jij bent. Het
helpt je om bewust een
keuze te maken voor je
zorgverzekering.

Carpe diem (pluk de dag) is jouw levensmotto, je leeft dan ook van dag tot dag en
maakt je geen zorgen over morgen. Daar heb je namelijk zo weinig invloed op. Je
besteedt je geld het liefst aan de mooie dingen van het leven. lekker eten, terrasje,
sauna. Zekerheid is veel minder belangrijk voor jou. En heb je specifieke zorg
nodig in de toekomst, dan zie je dat dan wel weer. Vastzitten aan een heel dure
zorgverzekering is dan ook niets voor jou. Je hebt het liefst de basisverzekering.
In de toekomst kijken vind je niet zinvol. Je ziet het wel weer als het zover is.

De bezige bij
Je timmert flink aan de weg en hard werken hoort daar wat jou betreft bij.
Je wilt daarom zekerheid als je gezondheid je in de steek laat. Op dit moment
maak je geen grote wereldreizen; doe je geen gekke dingen. Toch houd je er
van om te genieten van het leven. Het liefst onbezorgd en rekening houdend
met de toekomst. Daarbij past een goede zorgverzekering waarbij je zo min
mogelijk voor verrassingen komt te staan.

De avonturier
Je leeft een actief leven en bent een echte levensgenieter. Je gaat vaak op reis
en zoekt het avontuur zoveel mogelijk op. Dat betekent ook dat je bepaalde
risico’s neemt, dit houdt je leven spannend en uitdagend. Je bent niet heel actief
bezig met je zorgverzekering. Toch is het belangrijk om goed te kijken naar je
dekking in het buitenland. Als je vaak naar tropische gebieden gaat, is je zorgbehoefte anders. Zo is het handig als je inentingen altijd worden vergoed. Dat is
niet standaard verzekerd in je basisverzekering. Kijk ook eens naar spoedzorg
in het buitenland, fijn om te weten dat die gedekt is als je iets overkomt.
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Heb jij de
zorgverzekering
die het best
bij je past?

De wereldburger
Je hebt je zaakjes goed geregeld en houdt zo controle over je leven. Je wilt nu
maar óók later prettig en gezond leven. Daarom maak je hele bewuste keuzes.
Je kiest bijvoorbeeld je eten heel zorgvuldig. Daarnaast ben je maatschappelijk
betrokken. Je ziet graag wat van de wereld en je vindt het belangrijk om de aarde
in stand te houden. Jouw zorgverzekeraar moet maatschappelijk betrokken zijn,
net als de zorgverlener. Ze staan net als jij voor bepaalde waarden en normen.
Een restitutieverzekering is voor jou een logische keuze. Dat betekent namelijk
dat jij de zorgverlener kunt kiezen die bij jou past.

Het gezinsmens
Je bent bezig met het hier en nu. Je wilt niet uren bezig zijn met je zorg
verzekering, maar je gezin moet wel goed geholpen worden als er zorg nodig
is. Belangrijkste is dat je vooral door kan gaan met je leven zoals het nu is.
De toekomst is belangrijk, maar je wilt ook nu leuk leven. De zorgverzekering
moet dus zo goedkoop mogelijk zijn. Toch wil je zaken als orthodontie
en tandartskosten voor je kinderen gedekt hebben, dus een aanvullende
(tandarts)dekking kan dan uitkomst bieden.
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Zo kom jij fit
de winter door
De winter! Het seizoen van gezellig kaarsjes aan, korte dagen,
buiten de kou trotseren, samen genieten van een lekker feest
maal, en op de bank met een kop warme choco met slagroom.
Maar je wilt over een paar maanden ook vol energie het voorjaar
in. Met deze vijf tips kom jij fit de winter door.

Beweeg

Blijf in beweging! Als je fit uit de winter wilt komen kun je niet drie maanden
lang op de bank blijven liggen. Door te sporten blijf je fit, sterk én werk je aan
je weerstand. Ben je gewend om buiten te sporten? Met een reflecterend
hesje en een lichtgevende armband kun je prima de straat op. Sport je liever
niet in het donker, dan is de sportschool een optie. Thuis in actie komen kan
ook, en dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zoek maar eens in de appstore op
‘7 minute workout’, dan ben je in 7 minuten klaar! Blijf naar buiten gaan. Dat is
heel belangrijk. Pak zo veel mogelijk de fiets. Ga wandelen door de duinen en
het bos. Naar buiten gaan geeft energie. Bovendien minimaliseer je de kans
op een winterdip. Pak die zonnestralen – en dus vitamine D – zoveel mogelijk.

Eet gezond

Door de kou kun je best meer zin krijgen in
comfort food. Maar probeer gezonde maaltijden
te blijven maken. De winter biedt heerlijke
winterse vruchten en groente, zoals mandarijnen,
peer, knolselderij, andijvie en zuurkool. Genoeg
om mee te variëren in een heerlijke warme
stamppot of winterse soep. Wij hebben een aantal
heerlijke, gezonde en gemakkelijke winterse
recepten voor je klaargezet op nn.nl/winterrecept.
Eet smakelijk!
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Kleed je warm

Kleed je warm aan als je naar buiten gaat, want kouvatten is
geen pretje! Door veel laagjes te dragen blijf je buiten goed
warm, en kun je altijd wat uittrekken als binnen de verwarming
hoog staat. Vergeet je muts, handschoenen en sjaal niet mee
te nemen.
Ga je buiten hardlopen? Zorg dan voor thermolaagjes, een
hoofdband om je oren te bedekken, en speciale hardloophandschoenen. Speciale sportkleding kan je zweet goed
afvoeren zonder dat de kleding klam wordt.

Trotseer de stress

De feestdagen brengen veel gezelligheid met zich mee.
Lekker lang tafelen en samen cadeautjes uitpakken.
Maar deze gezelligheid brengt vaak ook stress met zich
mee. Denk maar aan het voorbereiden van een vijfgangen
diner voor je hele familie. Probeer de stress te trotseren en
maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld
afspreken dat iedereen wat meeneemt voor het diner.
Maar vergeet vooral niet te genieten van de gezelligheid.

Gratis Fit module

Met de gratis Fit-module in de Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden kun je meedoen
aan programma’s om fit te worden en blijven.
Ga voor meer informatie naar nn.nl/fit.
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Het RIVM heeft een onderzoek gepubliceerd naar de voedingsgewoonten
van volwassenen in Nederland en vergeleek de uitkomsten met de
aanbevelingen uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
Daaruit bleek een groot verschil tussen wat we zouden moeten eten en
wat we werkelijk eten.
De meest opmerkelijke verschillen op een rij in vijf praktische tips:

Eet meer groente en fruit:
200-250 gram per dag
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Vijf tips

om gezonder
te eten
(en waar we ons massaal niet aan houden)

Slechts 1 op de 7 volwassenen (15%) eet voldoende groente en
fruit (200 gram/dag). We eten slechts 139 gram groente en zelfs
maar 113 gram fruit. Bij kinderen is het vaak nog slechter gesteld.

Eet meer (ongezouten) noten
Het advies is om een handje noten (15 gram) per dag te eten. We eten
slechts ongeveer een kwart hiervan: 4 gram. Slechts 7% van de
volwassenen eet het aanbevolen handje noten per dag – en dat
terwijl pindakaas (gemaakt van 100% pinda’s) ook gewoon meetelt.

Eet wekelijks
peulvruchten

Drink zo min mogelijk
suikerhoudende dranken

Peulvruchten blijken
we gemiddeld
slechts eens in de
drie weken te eten.

We drinken er veel te veel van,
gemiddeld 337 gram (circa anderhalf glas) per dag; mannen tussen
de 19 en 51 jaar zelfs bijna een
halve liter per dag.

Eet minder zout
Terwijl de aanbevolen maximum hoeveelheid zout 6 gram
per dag is, eten we er gemiddeld meer dan 8 gram per dag
van; de helft van de mannen zelfs meer dan 9,7 gram per dag.
Slechts 1 op de 33 mannen (3%) en 1 op de 5 vrouwen (19%)
eet niet te veel zout. Het overgrote deel (80%) van het zout
dat wordt geconsumeerd is toegevoegd aan producten uit
de supermarkt. Let dus op wat je koopt.

Bron: Foodwatch
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Twee oefeningen
voor een platte buik
Zomer of winter. We willen er graag strak uitzien.
Met deze simpele oefeningen lukt het.
Crunch
Waarom? Deze oefening versterkt
de buikspieren en rugspieren
1. Ga op je rug liggen met je knieën gebogen
en je voeten plat op de grond.
2. Leg je handen op je borst of naast je hoofd,
de vingertoppen tegen je oren.
3. Breng je borst en hoofd naar boven,
maar zorg dat je onderrug op de grond blijft.
4. Hou deze houding 2 seconden aan en
ga langzaam terug naar de beginpositie.
5. Herhaal 10 keer. Verhoog geleidelijk het
aantal herhalingen, tot maximaal 3 sets
van 12 herhalingen.
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Leg raise
Waarom? Deze oefening versterkt de onderste en bovenste
buikspieren, de rugspieren en de dijen
1. Ga op je rug liggen met je benen uitgestrekt en tegen elkaar. Hef je benen
een aantal centimeter van de grond en plaats je handen onder je zitvlak.
2. Hef beide benen samen omhoog, tot ze een rechte hoek vormen met de grond.
Hou deze positie 5 seconden vast en let erop dat je rug recht blijft en dat je
knieën niet buigen.
3. Laat je benen langzaam zakken, tot je terug in de beginpositie komt.
4. Herhaal 5 keer. Verhoog geleidelijk het aantal herhalingen, tot 12 per set.

Bron: Libelle.nl
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Hard werken en een
goede gezondheid
Gemiddeld brengen we 37 uur van de week door op ons werk, wat nog best acceptabel
lijkt. Toch ervaren maar liefst negen op de tien werkenden werkstress, driekwart eet
een ongezonde lunch en we zitten met zijn allen gemiddeld 10,1 uur per dag op een stoel.
Daarom hebben we een aantal handige tips op een rij gezet waarmee je de werkdag een
stuk gezonder doorkomt. Zowel mentaal als fysiek.
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Stress komt op
steeds jongere
leeftijd voor
Bijna 50% van het langdurig
verzuim onder 25-34 jarigen
is stress gerelateerd.

De combinatie van
werk en mantelzorg
is een belangrijke
oorzaak van stress
1 op de 7 werknemers is mantelzorger.

Bronnen:
Arboned. Verzuim door stress
op steeds jongere leeftijd
TNO. Nationale Arbeidsomstandigheden Enquête
RIVM. Hoe vaak komen
overspannenheid en burn-out
voor en neemt dit toe of af?

Gezond werken is stressvrij werken

Gezond werken is gezond eten

Minder stress op je werk betekent gezonder
werken. Een goed startpunt om stressvrij te werken
is het opschrijven van de oorzaken van je stress.
Neem je teveel hooi op je vork? Verlies je het overzicht? Heb je onduidelijke verantwoordelijkheden?
Als je hiervan in de stress schiet, schrijf deze onderwerpen dan op en vul ze aan met andere stress
veroorzakers. Als je de lijst met oorzaken afhebt,
schrijf dan per oorzaak in één zin op wat je kunt
doen om de stress weg te nemen. Neem je teveel
werk van anderen over? Bespreek dit met je leidinggevende. Heb je gebrek aan focus? Richt je
alleen op je eigen taken en maak dit duidelijk aan
collega’s. Het zal je rust geven.

Een belangrijke component van gezond werken is
een gezond eetpatroon. Het kan een uitdaging zijn
om gezond te eten. Bij een bedrijfsrestaurant liggen
die tosti’s, frikandellen en pizza’s vaak gelijk bij de
ingang en alleen de geur is al verleidelijk. Ook
lunchtentjes in de buurt bieden vaak de lekkerste,
maar niet altijd de gezondste opties aan. Maar
weersta de verleiding en loop eens door. Kies bijvoorbeeld voor een salade en bereid zelf eens je
broodje, dan weet je precies wat voor ingrediënten
erop zitten. De voorverpakte broodjes ogen soms
gezond, maar kijk even goed of er niet teveel
mayonaise op zit. En een soepje is vaak ook een
gezond onderdeel van de lunch, vooral een op
bouillon gebaseerde soep zoals de groentesoep.

Gezond werken is meer bewegen
Gezond werken doe je ook door meer te bewegen.
Het is aan te raden buiten werktijd te sporten,
maar ook tijdens kantooruren kun je aan je portie
beweging komen. Dat lijkt lastig maar je kunt prima
bewegen zonder dat je werk hieronder lijdt.
Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld een eigen
sportschool. Ook is het goed om 10.000 stappen
per dag te zetten, maak dus na je lunchpauze een
wandeling waarbij je twintig minuten stevig doorstapt. Een makkelijke win is als je vaker de trap
pakt. Je kunt elke keer als je de trap neemt dit zien
als een overwinning voor jezelf. Daarnaast doet zo
nu en dan een korte wandeling over de afdeling of
rekoefening wonderen. Ook kun je staand werken.
Verstel je bureau een halve meter omhoog en
verlaag je zittijd.

Gezond werken is simpel
Zowel offline als online word je overweldigd met
allerlei tips om gezonder te leven en te werken,
maar uiteindelijk streven ze allemaal één van deze
drie doelen na; minder stress, gezonder eten en
voldoende bewegen. Het kan helpen om een aantal
tips per categorie voor jezelf op te schrijven,
zodat je elke dag kunt afvinken of je jezelf er aan
gehouden hebt. Gezondheid is een keuze, maar
maak het jezelf niet te moeilijk. ●
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Acht uur zitten?
Dan een uur stevig
wandelen!
Lukt het niet om tijdens de werkdag
genoeg te staan of te lopen? Geen nood.
Werknemers kunnen dit compenseren
door dagelijks 60 tot 75 minuten matig
intensief te bewegen. Dat blijkt uit een
groot onderzoek onder ruim één miljoen
mensen. Net als roken schaadt langdurig
zitten de gezondheid. Zeker als mensen
bij thuiskomst uit hun werk voor de tv
gaan zitten. Eerder dacht men dat deze
zitschade niet te herstellen was.
Dit onderzoek toont nu aan dat ruim
een uur bewegen de schade teniet doet.
Dat kan een stevige wandeling zijn,
een fietstocht of sporten.
Bron: nrc.nl
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Makkelijk en
gezond bewegen
Weinig tijd, geld, energie of zin, er zijn altijd
redenen om niet te sporten of te bewegen.
Toch er zijn meer redenen om wél regel
matig te bewegen voor je gezondheid.
Ontdek hoe jij makkelijk meer kunt bewegen
in je dagelijkse leven.

omhoog gaan. Voldoende beweging vermindert
bovendien het risico op geestelijke klachten zoals
depressie, somberheid en burn-out. Ook bevordert
beweging je nachtrust. Door te sporten kun je overgewicht verminderen en zul je je energieker, vitaler en
fitter voelen. Voor gerichte doelen kun je je gezondheid in kaart brengen met een gezondheidscheck.

Voor een volwassene geldt een gezondheidsnorm
van zo’n 2,5 uur (150 minuten) beweging per week,
mits je gezondheid het toelaat. Het is verstandig om
twee keer per week oefeningen te doen die zowel je
botten als je spieren versterken. Denk hierbij aan
krachttraining met gewichten of oefeningen met je
eigen lichaamsgewicht. Ben je iets meer op leeftijd?
Dan is het verstandig om tijdens het bewegen ook
balansoefeningen te doen, zoals op één been staan
of yoga. Begin je nog maar net met meer bewegen?
Start dan met 10 minuten per dag en bouw het zo op
dat je de beweging goed volhoudt. Met 30 minuten
beweging per dag ben je al gezond bezig. Hoe intensiever je beweegt, hoe meer energie je verbrandt.

Welke vormen van gezond bewegen zijn er?

Waarom is bewegen gezond?
Door actief te bewegen kun je de kans op gezondheidsklachten verkleinen, zoals hart- en vaatziekten
en diabetes. Je conditie zal verbeteren zodra je meer
gaat bewegen, doordat je hartslag en ademhaling

Wist je dat je met rustig
fietsen zo’n 250 kcal
per uur verbrandt?
Om tien dropjes (155 kcal) te verbranden
moet je bijna veertig minuten fietsen.
Een chocoladebar zoals KitKat (245 kcal)
fiets je er in een uur weer af.
Bron: Voedingscentrum

Sporten en bewegen kun je op allerlei manieren
doen. Deze activiteiten verschillen in intensiteit.
Bij zwaar intensief bewegen kun je denken aan hardlopen, wielrennen, fitness of hockey. Matig intensief
bewegen doe je bijvoorbeeld door recreatief te
fietsen, wandelen of zwemmen. Een combinatie van
deze bewegingsvormen zorgt ervoor dat je lichaam
uitgedaagd wordt.

Hoe kun je makkelijk meer bewegen?
Het lukt niet altijd om in de praktijk voldoende te
bewegen, door te weinig tijd, energie, geld of motivatie. Toch kun je op eenvoudige wijze aan je gezondheid werken. Weet je dat ook taken in het huishouden
je hartslag verhogen? Denk maar aan grasmaaien,
de heg snoeien, schilderen of ramen wassen. Andere
simpele gezondheidsmaatregelen zijn: vaker de trap
nemen, de fiets pakken in plaats van de auto of een
avondwandeling maken. ●

Op de fiets naar het werk scheelt vijf kilo
Werknemers kunnen het beste op de fiets, met het openbaar vervoer of
wandelend naar het werk gaan. Dat scheelt tot vijf kilo aan lichaamsgewicht
in vergelijking met werknemers die de auto gebruiken.
Een onderzoek onder 150.000 mensen tussen de 40 en 69 jaar oud toont dit aan. Het is het grootste
onderzoek ooit naar de invloed van woon-werkverkeer op de gezondheid. Mannelijke fietsers zijn
gemiddeld vijf kilo lichter, vrouwelijke fietsers ruim vier kilo. Werknemers die wandelen of met het
openbaar vervoer reizen scoren bijna een punt lager op de Body Mass Index (BMI) dan automobilisten.
Onderzoekster Ellen Flint van de London School of Hygiene & Tropical Medicine keek naar de relatie
tussen het woon-werkverkeer en de hoeveelheid lichaamsvet en de BMI van mensen van middelbare
leeftijd. Bron: HLN
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Draai je wekker om

Zet je wekker uit het zicht want die geeft extra stress. Er is meer dan
alleen de duur van je slaap. De kwaliteit (diepte) van je slaap bepaalt ook
hoe uitgerust je wakker wordt.

Schrijf alle zorgen op een papiertje

Maak een zorgenlijstje van alle dingen waarover je ligt te piekeren.
Papier is geduldig. Nadat je alle zorgen hebt opgeschreven, hoef je ze
niet meer te onthouden.

Zet de thermostaat lager of zet een raam open

Je slaapt sneller en beter wanneer je lichaam afkoelt. Zet je thermostaat
daarom altijd laag als je gaat slapen, en zet een raam open zodat je
slaapkamer goed wordt geventileerd. Neem eventueel een douche vlak
voordat je gaat slapen zodat je lichaam extra afkoelt.

4 Eet een lichte snack
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Tips om beter
te slapen
Allereerst…relax! Je lichaam is een wonderlijk ding en kan best tegen
één of twee nachten slecht slapen. Als je weinig hebt geslapen, heb je in
de nachten daarna relatief meer diepe slaap. Zo haal je je slaaptekort
dus in. Bedenk ook dat 50% van alle mensen wel eens een periode
slecht slaapt (acute slapeloosheid). Gebruik deze praktische tips
om zo snel mogelijk in slaap te vallen.

5

6
7

Kun je niet slapen omdat je honger hebt? Eet dan een lichte snack, zoals
een cracker met kaas, of wat fruit. Drink er een warm glas melk bij. Maar
eet zeker geen chocolade, vettigheid of zoetigheid. Die houden je alleen
maar wakker.

Luister naar rustgevende muziek

Luister naar speciale, rustgevende slaapmuziek. Deze muziek is
gecomponeerd om trage hersengolven op te wekken. Zo word je sneller
slaperig.

Pas de 4-7-8-techniek toe

De 4-7-8-techniek is een eenvoudige truc om sneller in slaap te vallen.
De techniek is ontwikkeld door de holistische gezondheidsarts
Andrew Weil. Duw met je tong licht tegen de top van het weefsel achter
je voortanden en volg een vast ademhalingspatroon. Hierdoor kun je
binnen één minuut slaperig worden.

Adem door je linker neusgat

Sluit zachtjes met je rechterduim je rechter neusgat en adem door je
linker neusgat. Hierdoor kalmeert je parasympathische systeem en
vertraagt je hartslag. Je kunt dan beter ontspannen, waardoor je sneller
in slaap valt.
Bron: www.slaapinfo.nl
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Zoete aardappel stamppot
met rucola en kabeljauw
Zoete aardappel. Een gezonde knolsoort waarmee je eindeloos kunt variëren. Een creatieve
draai aan de traditionele stamppot zoals hutspot, is stamppot van zoete aardappel. Een lekker
visje voegt extra proteïne toe aan je stamppot en de rucola maakt het gerecht lekker fris.
Ingrediënten voor 2 personen:
400 gram zoete aardappelen
400 gram kruimige aardappelen
400 gram kabeljauw
Handje rucola
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1 citroen
Olijfolie
Peper en zout

Gezonde en
makkelijke winterse
maaltijden
Brrr! Kou, griep, snotterende mensen om je heen…
in de winter kan je weerstand wel wat hulp gebruiken.
Met deze gezonde, makkelijke recepten zet je in een
handomdraai een heerlijke maaltijd op tafel.

Bereiding:
Schil de zoete en de kruimige aardappelen en snijd ze in
stukjes. Kook ze in 15 minuten gaar in een pan water. Bewaar
bij het afgieten een kopje kookvocht. Verhit de olie in een
koekenpan en bak de kabeljauw, voeg wat peper toe.
Stamp de aardappelen tot een puree. Is de puree droog, voeg
dan wat kookvocht toe. Schep de rucola door de stamppot
en breng op smaak met peper en zout. Verdeel de stamppot
over twee borden en leg de gebakken kabeljauw er op.
Knijp er wat citroensap boven uit.

Kip uit de oven met groene groentes
Een lekker AVG’tje (aardappels-vlees-groenten) op zijn tijd hoeft helemaal niet saai te zijn.
Knapperige, gekruide kippenbouten uit de oven zijn ieders favoriet. Groene asperges en
doperwtjes zorgen voor de mineralen en antioxidanten. Voilà: een heerlijk gerecht op tafel!
Ingrediënten voor 2 personen:
4 kippenpoten/kippenbouten
200 gram groene asperges
1 pakje doperwten
1 zakje krieltjes
Olijfolie
Kruiden voor de kip naar wens:
ras el hanout, kerrie of paprikakruiden

Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. De kippenpoten gaan het
eerst de oven in: doe de kippenbouten in een ovenschaal,
besprenkel ze met olijfolie en jouw favoriete kruiden. Laat de
kippenbouten een kwartiertje marineren en bak ze daarna in
45 minuten in de oven gaar. De krieltjes en asperges hoeven
maar 20 minuten in de oven en kunnen samen in één ovenschaal (een andere schaal dan de kip). De doperwtjes kook je
in 3-5 minuten gaar in een pan water op het vuur. Serveer per
bord twee kippenpootjes, een schepje asperges met krieltjes
en een lepel doperwten.

19

Passende zorgverzekering Fit de winter door Tips gezonder eten Oefeningen platte buik Hard werken Gezond bewegen Beter slapen Winterse maaltijden Tips tegen stress Zwanger Mantelzorg Bewust en gezond eten

Tips tegen

stress
Acht leuke en
simpele manieren om
te ontspannen

Hollen, vliegen en ten slotte uitgeput thuiszitten. Daar wordt
niemand vrolijk van. Gelukkig zijn er eenvoudige trucjes tegen stress
die je helpen te ontspannen, zodat je weer lekkerder in je vel zit.
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1. Haal adem door je buik

4. Doe het slow

7. Omarm humor en lach

Buikademhaling helpt je om minder gespannen
te zijn. Door via je buik te ademen krijgt je lichaam
meer zuurstof. Bovendien krijgen je hersenen een
seintje dat er niets aan de hand is: je hoeft niet te
vechten of te vluchten, maar je mag ontspannen.
Focus op je ademhaling. Adem 5 tellen in via
je buik en adem vervolgens 5 tellen rustig uit.
Herhaal dit gedurende circa 3 minuten. Je zult zien
dat je je een stuk rustiger voelt.

Heb je stress en ben je aan het rennen, springen
en vliegen? Vertraag dan je tempo en doe het slow.
Loop rustiger, fiets zonder haast, poets je tanden
aandachtig, en neem de tijd om je eten te koken.
Zo ben je meer ontspannen en kom je tot rust.

Heb je stress? Ga lachen! Want lachen vermindert
stress en geeft je een rustig gevoel. Net als voor
muziek geldt dat lachen ervoor zorgt dat de
hersenen endorfine aanmaken, terwijl de productie
van stresshormonen wordt afgeremd. Kijk dus
naar een grappig filmpje op YouTube of lees een
humoristisch boek. Zo blijf je stress de baas.

2. Ga knutselen of kleuren
Knutselen en kleuren is niet alleen voor kids. Het
helpt ook tegen stress. Je concentreert je immers
op het knippen, plakken en kleuren. Daardoor
verdwijnen je spanningen naar de achtergrond en
word je rustiger.

3. Doe na elke klus even niets
Voortdurend doorgaan zonder even een momentje
rust nemen? Dat vinden we heel normaal. Maar het is
gezond om regelmatig wat te lummelen. Zo bouw je
spanning af en krijg je weer energie. Doe dus na elke
klus een paar minuten niets. Maak een ommetje,
staar in het niets, of praat met je collega’s.

5. Lees wat vaker een boek
Lezen is goed tegen de stress. Zes minuten lezen
is al voldoende om te ontspannen. Dat ontdekte
neuropsycholoog David Lewis (Universiteit van
Sussex) in 2009: door te lezen vermindert je
hoeveelheid stress met maar liefst 68%.

6. Luister naar muziek
Luisteren naar rustige muziek is volgens onderzoek een prima medicijn tegen stress. Muziek leidt
je gedachten af. Daardoor ontspan je, daalt je
bloeddruk en adem je rustiger. Muziek luisteren
vermindert bovendien de productie van stress
hormonen, zoals cortisol en adrenaline, en zorgt
ervoor dat je hersenen endorfine aanmaken, een
stofje dat je een fijn gevoel geeft. Ontspannende
muziek die vaak wordt genoemd is ‘Air’ van
J.S. Bach.

8. Ontspan even al je spieren
Gespannen spieren zorgen ervoor dat je niet
meer lekker werkt en geven een onrustig gevoel.
Neem af en toe een kwartiertje om al je spieren
te ontspannen. Zoek bijvoorbeeld een plek waar je
even rustig kunt liggen. Sluit je ogen, span de
verschillende spieren in je lichaam één voor één aan,
en laat ze vervolgens los. Voeten, benen, billen,
buik, rug, schouders, armen en hoofd. Ervaar hoe
rustgevend dat is.
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J a a aaa

Zwanger!!!!
Om het moment dat je er achter komt dat je zwanger bent,
zit je plotseling op die mooie roze wolk en komen er veel
dingen op je af. Kinderkamer uitzoeken, welke kinderwagen
wil je en de periodieke bezoekjes aan de verloskundige.
Maar met de komst van een kleintje is het slim om je zorg
verzekering eens goed te bekijken. Want naast het aan
schaffen van luiers maak je ook extra zorgkosten voor jezelf
en jouw baby. We zetten de belangrijkste informatie voor je
op een rij.
Iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde zorg,
daarom is de verplichte basisverzekering bij iedere
zorgverzekeraar gelijk. Deze verzekering dekt
de volgende kosten: een bezoek aan de huisarts,
gynaecologische hulp, geneesmiddelen, vervoer
per ambulance, bloedonderzoek en testen zoals
de NIPT-test, vruchtwaterpunctie en vlokkentest.
Na de bevalling kun je rekenen op medische nazorg.
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Tips

zorg rond
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TIP: Veel verzekeraars bieden een naturapolis aan,
waarbij je verplicht bent om te kiezen uit zorg
verleners die zijn aangesloten bij de zorgverzekeraar.
Ben jij meer het type dat graag volledige keuze
vrijheid heeft? Kies dan voor een restitutiepolis. Dat
geeft je de kans zelf te kiezen wie jouw zorgverlener
wordt.

Eigen risico
Hulp van de verloskundige, de bevalling zelf,
kraamzorg en een bezoekje aan de huisarts zijn
uitgezonderd van het eigen risico. Voor de overige
zorg uit de basisverzekering betaal je een verplicht
eigen risico van € 385. Dit betekent dat je de eerste
€ 385 aan zorgkosten zelf betaalt.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering kun je een aanvullende
zorgverzekering afsluiten. Met een baby op komst
is het handig om te kijken of je gebruik wilt of moet
maken van extra zorg. Voel jij je bijvoorbeeld
comfortabeler bij een bevalling in het ziekenhuis
maar is het niet medisch noodzakelijk? Of staat
zwangerschapsgym op je wensenlijstje? Dan kun
je dit vergoed krijgen vanuit een aanvullende
verzekering. Hieronder lees je nog een opsomming
van de zorg die je kunt vinden in de aanvullende
verzekeringen van zorgverzekeraars:
• Zwangerschapscursussen zoals zwangerschaps
yoga, een bevallingscursus of EHBO voor baby’s.
• Een combinatietest of prenatale screening zonder
medische indicatie.
• Lactatiekundige zorg.
• Vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamzorg.
• Extra kraamzorg na een ziekenhuis opname.
• Bewakingsapparatuur ter voorkoming van
wiegendood.
• GeboorteTENS (een apparaatje voor verlichting
van de weeënpijn).

Let op!
TIP: Maak gebruik van de ‘gespreid betalen’
mogelijkheid die veel zorgverzekeraars bieden.
Zo betaal je het eigen risico in maandelijkse
termijnen en voel je het minder dan wanneer
je het in één keer moet betalen.

Je kunt je zorgverzekering bij de meeste verzekeraars
één keer per jaar aanpassen. Kijk goed wat jouw
wensen zijn, maar bovenal geniet van je zwangerschap. ●
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Meer ondersteuning
bij mantelzorg
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Ben jij iemand die regelmatig zorgt
voor een ziek of gehandicapt
familielid of iemand anders in je
omgeving die hulpbehoevend is?
Dan ben je mantelzorger. Als je
mantelzorger bent is je hoofddoel
klaar staan voor degene die je
verzorgt. Maar vergeet je eigen
gezondheid niet.
Wist je dat je als mantelzorger ondersteuning
kunt krijgen van je gemeente, werkgever en
andere instanties? In dit artikel staan we stil bij
wat je voor jezelf kunt doen, wat de gemeente
voor je kan betekenen en wat je werkgever en
zorgverzekeraar voor je kunnen doen.

Wat kun je zelf doen?
Om goed te kunnen zorgen voor een ander is het
belangrijk om goed voor jezelf zorgen. Het begint
met een gezonde leefstijl. Door genoeg te slapen,
gezond en gevarieerd te eten, voldoende te
bewegen en een arts te raadplegen als je klachten
hebt, heb je al een goede basis. Daarnaast is het
belangrijk om tussen de verplichtingen door regelmatig te ontspannen. Het zorgt voor een goed
evenwicht in je drukke bestaan als mantelzorger.
Daarnaast is het verstandig de zorg waar mogelijk
te delen met anderen. Denk hierbij aan familie of
vrienden van de zorgvrager. Ook is het fijn om een
groep mensen te hebben waar je op terug kunt
vallen als het even te veel is voor je. Niet alleen
voor praktische hulp, maar ook om je verhaal kwijt
te kunnen.

Wat kan de gemeente voor je doen?
Je gemeente ondersteunt je waar mogelijk bij het
uitvoeren van mantelzorg. In de meeste gevallen
kun je deze ondersteuning aanvragen via het
Wmo-loket van je gemeente. Zo kan de gemeente
respijtzorg voor jou regelen. Dan kun je je zorg
taken tijdelijk aan een ander overdragen, zodat
je even wat tijd voor jezelf hebt. Meer info over
wat de gemeente voor je kan doen? Lees het
op de regelhulp website van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS):
www.regelhulp.nl

Wat kun je samen met je werkgever doen?
Mantelzorgers verlenen gemiddeld 17 uur per
week mantelzorg. Een goede balans tussen zorg,
werk en ontspanning is daarbij essentieel. Om te
beginnen kun je alvast de volgende dingen doen
op je werk. Licht je collega’s in over de situatie.
Maak afspraken over je werktijden. Bekijk of je
meer kunt thuiswerken.
Daarnaast is het mogelijk dat je recht hebt op
extra verlofregelingen, zoals kortdurend- lang
durend- of calamiteitenverlof. Kortdurend zorg
verlof kun je twee keer per jaar opnemen als je
zorgt voor een kind, partner of ouder. Als degene
waarvoor jij zorgt onverwachts in het ziekenhuis
wordt opgenomen, kun je mogelijk calamiteitenverlof opnemen. ●
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Hoe kun je gemakkelijker
gezond eten
Om bewust en gezond eten gemakkelijk voor jezelf
te maken vind je hieronder praktische tips. Zo maak je
bewust en gezond eten gemakkelijk voor jezelf!

Tip 1

Tip 2

Zorg voor een goede
eetstructuur

Tips
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Wie zich fit en gezond wil voelen
denkt vaak aan sporten en voldoende
slaap. Maar gezond eten is minstens
zo belangrijk. Wat is gezond eten?
En hoe kun je gemakkelijker gezonde
keuzes maken, waarbij je nog steeds
kunt genieten van lekker eten?
Hieronder geven we je tips voor
een gezond eetpatroon en een
gezonde leefwijze.

voor bewust
en gezond
eten
Waarom is bewust en gezond eten belangrijk?
Gezond eten heeft een groot effect op je gezondheid
en lichaamsgewicht. Gezond eten verkleint bijvoorbeeld de kans op gezondheidsklachten, zoals
obesitas, diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.
Als je gezond eet krijg je voldoende voedings- en
bouwstoffen binnen en voel je je fysiek sterker.
Door regelmatig te eten houd je je bloedsuikerspiegel
in balans. Daardoor ben je minder geneigd om te
gaan snoepen. ●

Wat is bewust en gezond eten?
Bij bewust en gezond eten sta je achter je voedselkeuze en het moment waarop je het voedsel tot je
neemt. Bovendien neem je daar tijd voor. Balans en
structuur zijn belangrijk. Zo kun je een gezonde
leefstijl ontwikkelen en volhouden. Bewust eten is
cruciaal: je eet niet te veel, kiest geen ongezonde
snacks, en eet niet dwangmatig. Neem dus de tijd
voor een maaltijd waarvan je geniet en waarmee je
goede voedingsstoffen binnenkrijgt.

Gezondheidscheck
Je kunt je gezondheid in kaart brengen met een
gezondheidscheck. Je vindt zo’n Persoonlijke
Gezondheidscheck op de site van
Nationale-Nederlanden: nn.nl/gezondheidscheck.
Je ontvangt dan eenvoudige tips om je gezondheid
in een handomdraai te verbeteren.

Hou eens bij wat je allemaal eet. Bekijk
of je voldoende eetmomenten hebt en
hoeveel tijd ertussen zit. Sla geen
maaltijd over. Zo blijft de spijsvertering
op gang, krijg je tussentijds geen
honger en weersta je de
verleiding om tussendoor
te snoepen.

Tip 4

Zorg voor vers en
variatie

Tip 3
Lees de informatie over
ingrediënten

Een gezonde levensstijl moet wel leuk
blijven. Zoek daarom naar voldoende
variatie in je eten. Kies verse producten.
Daar zitten veel natuurlijk voedingsstoffen in. Inspiratie nodig? Online
vind je veel lekkere en gezonde
recepten.

Weet wat je eet en welke voedingstoffen je
binnenkrijgt. Je vindt de informatie over
ingrediënten op de etiketten of verpakkingen.
Let vooral op (toegevoegde) suiker,
verzadigde vetten en toegevoegde
middelen, zoals smaakmakers en
conserveringsmiddelen. Het eerst
genoemde ingrediënt is doorgaans het meest verwerkt
in het product.

Eet bewust kleinere
porties
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Tip 5

Voeding, geen vulling

Heb je moeite met het kiezen van
gezonde hoeveelheden? Weeg je eten
dan af met een weegschaaltje en eet van
kleinere borden. Eet ook echt bewust,
dus niet bij de televisie of het lezen van
de krant. Ga gewoon aan tafel zitten.
Dan merk je goed wanneer je
voldoende hebt gegeten.

Tip 6

Als je honger hebt, ben je geneigd voor
voedsel te kiezen dat snel is verzadigd, zoals
voedsel met suiker en koolhydraten. Het is
verstandig om te kiezen voor volkorenproducten.
Die producten vullen goed, waardoor je minder
snel opnieuw honger krijgt. Minder gezond zijn
wit brood, frisdrank en producten met veel
toegevoegde suiker. Je bloedsuikerspiegel
stijgt weliswaar, maar neemt ook
snel weer af, waardoor je opnieuw
honger krijgt.

Maak tijd voor
je maaltijd
Neem de tijd voor je eetmomenten.
Zo geniet je van elke hap. Ook op
je werk is het goed om tijd te
nemen voor je eetmomenten.
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Zorg goed voor jezelf
met de Zorgverzekering van
Nationale-Nederlanden
Wie goed voor zichzelf zorgt, kiest voor een zorgverzekeraar die meedenkt.
Die toegang biedt tot de beste specialisten, uitzoekt of je ergens eerder
terecht kunt en jou de vrijheid geeft om zelf keuzes te maken die goed voelen.
Onze zorgverzekering is er voor mensen die hun gezondheid op één zetten.
Wij gaan voor de allerbeste zorg, die past bij jou en bij jouw leven, zodat jij je geen zorgen
hoeft te maken over zorg.
Kijk voor meer informatie op nn.nl/zorg
en ontdek of onze zorgverzekering bij jou past.

