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leefstijlproject ‘zo fit als je kunt’

januari
gezonde voeding

februari
slapen

maart
hygiËne en uiterlijke 
verzorging

april
ontspanning

mei
Sport en Beweging

JUNI
psychologie van voeding

JULI
creativiteit

AUGUSTUS
VERS KOKEN

SEPTEMBER
Natuur en milieu

oktober
verslaving

november
weerbaarheid

december
stress



Met een bewuste en gezonde leefstijl voel je je fitter, vitaler en heb je meer energie. Je kunt op verschillende gebieden werken aan een 

gezonde leefstijl. Daarom richten we ons het komende jaar iedere maand op een bepaald thema. Daarbij kijken we naar de drie pijlers 

van een gezonde leefstijl: gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning. Op deze kalender vind je een overzicht van alle 

thema’s die in 2021 aan bod komen. Mocht je vragen hebben over een van de thema’s, schroom niet om contact met ons op te nemen!

Je kunt ons bereiken via leefstijl@ggzfriesland.nl.

MINDUP werkt aan een gezonde leefstijl

 Januari  gezonde voeding
Gezonde voeding is een heel belangrijk onderdeel van een 
gezonde leefstijl. Het is de brandstof en bouwstof van ons 
lichaam en er is veel om rekening mee te houden. We staan 
stil bij wat gezonde voeding is en welke simpele trucs je kunt 

inzetten.

februari  slapen
We slapen gemiddeld één derde van ons leven en tijdens 
deze rustmomenten herstelt ons lichaam en geest van de 
dag. Een goed dag- en nachtritme is enorm belangrijk voor 
onze prestaties overdag. We verdiepen ons in slaap en hoe 
we een goede nachtrust kunnen bevorderen.

maart  hygiËne en uiterlijke verzorging
Goede hygiëne voorkomt veel onnodige problemen zoals een 
slecht gebit, hartproblemen, vervelende luchtjes en wondjes. 
Hygiëne is een breed begrip en zeker met COVID-19 hebben 
we gezien hoe belangrijk het is. We bekijken onze hygiëne en 
waarom dit bijdraagt aan een gezonde leefstijl. 

April  ontspanning
Veel mensen ervaren stress waarbij de hersenen 
overprikkeld worden. Stress veroorzaakt lichamelijke en 
geestelijke klachten. Het is daarom erg belangrijk dat 
je voldoende ontspanning vindt. Wij verdiepen ons in 
ontspanning. Wat werkt voor jou?

Mei  Sport en beweging
We ontdekken met elkaar hoe we onszelf en elkaar 
kunnen motiveren tot meer beweging en waarom 
beweging nu echt goed voor je is. Op woensdag 19 mei 
organiseren CIOS-studenten voor geheel GGZ Friesland 
een gezamenlijke sportdag in Franeker.

Juni  psychologie van voeding
We kijken met elkaar hoe de voedingsindustrie ons 
verleidt tot het kopen van ongezonde producten. 
Door bewust te zijn hoe de psychologie van de 
voedingsmarketing werkt, kunnen we voorkomen dat 
we ons hierdoor laten beïnvloeden. Ook bekijken we 
hoe we elkaar kunnen stimuleren in gezonde voedingsproducten en hoe 
onze emoties en gewoonten invloed hebben op ongezond eten.

juli  creativiteit
Creativiteit zit in alles en iedereen. Denk aan het maken van 
kunst, het bedenken van nieuwe ideeën en het verzinnen 
van oplossingen. Creativiteit zit in iedereen, maar de een kan 
er misschien sneller bij dan de ander. Door mensen in hun 
kracht te zetten creëer je een omgeving waar de creativiteit 
er sneller uit kan komen. Maar hoe doen we dat?

Augustus  vers koken
We ontdekken met elkaar hoe je lekker, vers en gezond 
kookt, hoe je ervoor zorgt dat voedingsstoffen niet 
verloren gaan en waarom vers koken goed voor je is. 
Op maandagmiddag 23 augustus worden op de Hege 
Wier in Leeuwarden kookworkshops gegeven door de 
chef-kok van GGZ Friesland. Laat je inspireren en wees erbij!

September  natuur en milieu
De natuur en het milieu zijn heel belangrijk voor de mens. 
De buitenlucht hebben we nodig voor zuurstof en de zon 
voor vitamine D. Daarnaast zorgt natuur ook voor een 
toename van positieve gevoelens, ontspanning en energie. 
We hebben het deze maand over alle voordelen van het 
buiten zijn en kijken hoe wij als individu een bijdrage 
kunnen leveren aan het milieu.

Oktober  verslaving
Er zijn veel verschillende vormen van verslavingen en het 
komt veel voor. Zo kun je verslaafd zijn aan bijvoorbeeld 
drank, drugs, roken of gamen. We onderzoeken de oorzaken 
en gevaren van een verslaving en proberen handvaten te 
geven aan wie dat nodig heeft.  

November  weerbaarheid
Als je mentaal weerbaar bent, betekent dit dat je de 
veerkracht hebt om tegenslag op te vangen. We gaan 
ontdekken hoe je meer zelfvertrouwen kunt krijgen, 
hoe je je eigen grenzen beter kunt bewaken en hoe je 
daardoor mentaal weerbaarder wordt.

December  stress
Volgens verschillende wetenschappelijke artikelen heeft 
bijna de helft van alle Nederlanders fysieke klachten door 
stress. Stress is nodig om te presteren, maar hoe kun je 
ervoor zorgen dat de stress niet ongezond wordt? Deze 
maand staan we daarom stil bij wat stress is en hoe je hier 
grip op kunt houden.


