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December  Rust, Reinheid en Regelmaat
In de maand december van het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staan we stil bij de 3 r’en: Rust, Reinheid en Regelmaat. 
Deze 3 items bevorderen je algehele gezondheid. Rust is belangrijk voor het herstel van je lichaam en geest. Reinheid geeft 
je energie, versterkt je immuunsysteem en voorkomt infecties en ontstekingen. Regelmaat zorgt voor routines en kosten 
weinig tot geen energie. De 3 r’en geven je evenwicht, zekerheid en veiligheid. Op de Beschermde Woonvormen gaan we met 
elkaar hierover in gesprek.

TIP 1: BOUW VOOR JEZELF VOLDOENDE RUSTMOMENTEN IN
We leven in een drukke en hectische tijd. We ontvangen per dag gemiddeld rond de 3000 prikkels! 
Variërend van mobiele berichtjes, tv-programma en de hoeveelheid aan keuzes dat we gedurende een 
dag maken. Het is belangrijk voldoende rustmomenten in te lassen om mentaal te kunnen herstellen. 
Zorg dat je hierbij niet wordt afgeleid door bijvoorbeeld je mobiel. Maak een wandeling in de natuur of 
doe een middagslaapje van maximaal een half uur.

TIP 2: DRINK DAGELIJKS MINIMAAL 2 LITER WATER
Water is erg belangrijk voor je lichaam. Het speelt een belangrijke rol bij het opnemen van 
voedingsstoffen en het afvoeren van afvalstoffen. Het drinken van twee glazen water voor het ontbijt 
is ideaal om het lichaam te ontdoen van gifstoffen en andere stoffen die het niet nodig heeft. Zorg dat 
je tussendoor ook regelmatig water drinkt en dat je minimaal twee liter per dag binnen krijgt.

TIP 3: BOUW IN JE LEVEN VASTE ROUTINES IN EN HOUD DIT IN STAND
Het fijne van routine is dat het je geen of weinig energie kost. Daardoor zullen activiteiten als 
minder zwaar worden ervaren en zal je minder stress hebben. Breng een vaste structuur in je dag 
met een aantal gezonde routines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: op vaste tijden naar bed gaan, drie 
hoofdmaaltijden, dagelijkse wandeling, meditatie, mail doornemen of water drinken.

TIP 4: LET OP GEZONDE VOEDING
Het is belangrijk dat je gezond eet. Dit draagt bij aan een ‘schoon’ lichaam. Je ondersteunt je 
immuunsystemen en gaat ontstekingen tegen. Eet onder andere elke dag grote hoeveelheden groente, 
twee stuks fruit en volkoren producten. Vermijd geraffineerde suikers, verzadigde vetten en zoutrijke 
producten. 

TIP 5: ZORG VOOR EEN OPGERUIMD HUIS
Een opgeruimd huis zorgt voor rust in je hoofd. Zorg er daarom voor dat je aanleert om zaken 
niet rond te laten slingeren maar meteen op te ruimen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: na het 
eten de tafel helemaal leeghalen, oude kranten en tijdschriften meteen op te ruimen, lege 
flessen elke week weg te brengen of elke avond de spullen van de bank en tafel halen. Maak er 
een routine van zodat het je ook geen energie kost.
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