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Je kunt veel doen om goed te slapen. Van ontspanningsoefeningen doen tot je 
slaapkamer goed ventileren voordat je gaat slapen. Meer weten over goed slapen? 
Kijk op de Psychowijzer. 

 

6. Niet blijven piekeren: maar je problemen daadwerkelijk oplossen. Blijf je vaak 
malen over problemen? Piekeren is het voorportaal van handelen. Door te piekeren 
blijf je in loepjes denken en kom je niet tot een oplossing. Leer dus om, in plaats van 
te blijven nadenken over een probleem, je probleem daadwerkelijk in kaart te 
brengen en vervolgens op te lossen. Als dit niet mogelijk is, probeer het dan los te 
laten: je kunt er toch niks aan veranderen. 
 

7. Beweeg! Bewegen versterkt lichaam én geest. Er zijn talloze voordelen: je humeur 
verbetert, je raakt beter bestand tegen stress en je voelt je fitter. Probeer minimaal vijf 
dagen in de week een half uur te bewegen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 
hardlopen, zwemmen, tuinieren en wandelen. Je kunt extra beweging ook 
gemakkelijk in je dagelijks leven inpassen door een aantal kleine aanpassingen te 
maken. Pak bijvoorbeeld wat vaker de fiets als je boodschappen gaat doen, of neem 
vaker de trap in plaats van de lift. 

 
8. Herken stress en leer er goed mee omgaan. Iedereen heeft wel eens te maken 

met stress. Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid: je polsslag versnelt, je 
spieren spannen zich aan en je ademhaling wordt sneller en dieper. Stress kan 
functioneel zijn: je kunt je beter concentreren voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek 
of tentamen. Stress kan ongezond zijn als je te lang spanning voelt en geen tijd kunt 
of wilt nemen voor ontspanning. Lees alles over stress en hoe je hier het beste mee 
omgaat in het Stress Centrum.  

 
9. Matig met koffie en alcohol. Je voelt je tijdelijk beter wanneer je koffie of alcohol 

drinkt, maar op de lange termijn zal je je juist beter voelen wanneer je hiermee matigt. 
Je zult je fitter gaan voelen en meer energie krijgen. 

 
10. Doe leuke dingen. Spreek af met vrienden, pak een hobby van vroeger weer op of 

kijk een goede film: ook als je er in eerste instantie geen zin in hebt. Het helpt je om 
je batterij weer op te laden en al je zorgen even van je af te schudden. 

 
 
Werken deze tips niet? Er kan meer aan de hand zijn dan alleen (voorjaars)moeheid. 
Praat over je klachten met iemand in je omgeving. Wellicht ook dat je huisarts je 
verder kan helpen bij het vinden van een passende behandeling.   
 
 

http://www.psychischegezondheid.nl/             
 
 
 


