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Jouw gezondheid

8 tips om de donkere
maanden door te komen

Psychologen
Sanne Van Hees
(woonzorgcentrum
Aquamarijn)
& Amber Rosseel
(woonzorgcentrum
Duneroze) geven hun
tips om de donkere
wintermaanden door te
komen.

Ga naar buiten en vang
zoveel mogelijk daglicht

Beweeg,
wees actief

Verminderd daglicht is één van de
oorzaken van het gekende ‘winterdipje’.
Ga dus zo vaak als je kan naar buiten
om van het daglicht te profiteren.
Het beste moment van de dag is ‘s
ochtends, dan is er het meeste blauw
licht. Het blauwe licht zorgt ervoor
dat de melatonineproductie (wat ons
slaperig maakt) geremd wordt. Breng
ook het licht naar binnen, door de
gordijnen in de voormiddag te openen,
en door zoveel mogelijk tijd door te
brengen aan een raam.

Ook al nodigt het koude en vaak
gure weer ons niet echt uit om
actief te zijn, maak toch tijd om te
bewegen. Bewegen maakt gelukkig.
Wanneer je actief bezig bent, komt je
gelukshormoon vrij. Daarnaast kan het
ook helpen om onze gedachtestroom
te laten kantelen. Je focust je op het
sporten en zal zo minderen piekeren.
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Denk
positief

Laat de winter
de winter zijn

Draag zorg
voor je lichaam

Alles wat je aandacht geeft groeit,
ook onze gedachten. Sta daarom eens
even stil aan de hoeveelheid aandacht
die je geeft aan positieve en negatieve
gedachten. Probeer positiever te
denken. Dit kan je doen door dagelijks
3 positieve zaken op het einde van de
dag voor jezelf te noteren. Zo sta je
stil bij kleine geluksmomenten. Het
tovert gegarandeerd een glimlach op je
gezicht.

Je kan er zelf nu eenmaal niets aan
veranderen dat seizoenen wisselen. De
winter kenmerkt zich door verstilling.
Ga mee met het seizoen, gebruik de
rust om je voor te bereiden op het
nieuwe jaar. Maak het gezellig in
huis, dat geeft je een ontspannen en
warm gevoel. Luister naar muziek
waarvan je vrolijk wordt of waar je fijne
herinneringen aan hebt.

Drink voldoende water, eet gezond
met voldoende groenten en beperk je
suikerinname. Drink liever niet te veel
cafeïne, dit zorgt voor meer stress,
waardoor je je ook minder positief zal
voelen.

ZO KAN JE EEN BEWONER
HELPEN DIE
HET MOEILIJK HEEFT
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Zorg voor voldoende
vitamine D

Maak
sociaal contact

Probeer
iets nieuws uit

Het gebrek aan zonlicht, en dus aan
vitamine D, kan je compenseren door
je voedingspatroon wat aan te passen.
Je vindt vitamine D in vette vis (zalm,
makreel, …) en in eieren en vlees.

Mensen zijn sociale wezens. Het is
voor ons belangrijk om contact te
hebben met anderen om ons heen. Ze
kunnen er voor je zijn in deze donkere
periode. Contact met anderen kan je
oprecht een stuk gelukkiger maken.
Zeker als je je niet goed in je vel voelt
is het belangrijk om contact te maken
met de andere bewoners of familie en
vrienden.

Het is altijd goed om actief bezig te
blijven en iets te hebben om naar uit
te kijken. Probeer daarom iets nieuws
uit, het kan een afleiding zijn van
vervelende gedachten.

Nodig hem of haar uit

Mensen zijn sociale wezens, we hebben nood
aan sociaal contact. Klop eens aan, en vraag of je
welkom bent. Samen kan je een babbeltje doen
bij een kop koffie of speel een spel. Het is hierbij
belangrijk om actief en oprecht te luisteren zonder
je eigen mening op te dringen. Accepteer je
medebewoner zoals hij/zij is.

Laat je eigen deur openstaan

Maak je je zorgen over een medebewoner, maar
gaat hij of zij niet in op je uitnodiging om samen
wat te praten? Laat weten dat je deur sowieso
voor hem of haar openstaat als ze er wel nood aan
hebben.

Een glimlach kan wonderen doen

Licht brengen voor een ander kan ook door niet te
spreken. Schrijf een opbeurend kaartje, glimlach
naar iemand in de gang, knipoog of steek je hand
eens op. Het geeft de ander het gevoel dat je hem
of haar niet vergeten bent.

Breng anderen op de hoogte

Deel je bezorgdheid met je medebewoners en/of
het personeel van de afdeling waar je verblijft. Blijf
niet alleen zitten met je ongerustheid over een
medebewoner. Samen kunnen we zoeken naar een
gepast antwoord.
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