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April Boga
De maand april van het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ staat in het teken van BOGA, wat staat voor BOksen en yoGA. Op
elke beschermde woonvorm van MindUp worden twee workshops BOGA gegeven door Evert Hettema. Ontspanning en
werken aan fysieke gezondheid staan centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan lichaam versus zwaartekracht
oefeningen en ademhalingsoefeningen. Deze factsheet geeft 5 tips om ontspannen de dag door te komen.  

TIP 1: ONTHAAST EN NEEM BEWUST TIJD VOOR JEZELF 
We leven in een westerse wereld met heel veel prikkels en een overvloed aan etenswaar, luxe
en vermakelijkheden. Elke dag worden we geconfronteerd met allerlei taken, verplichtingen of
verleidingen. We ervaren op een dag ruim 2.600 prikkels en maken heel veel keuzes, bewust en
onbewust. Het is belangrijk om regelmatig even afstand te nemen en alle aandacht te hebben
voor jezelf. Maak bijvoorbeeld in je eentje een bos-, strand-, of stadswandeling van een uur. 

TIP 2: WEET WAT JE ADEMHALING IN RUST IS 
Een gezonde ademhaling in rust is 6 tot 8 keer per minuut. Voor het lichaam is een snellere
ademhaling een teken van stress. Veel mensen ademen te snel waardoor het lichaam continu
stress ervaart met allerlei lichamelijke klachten als gevolg zoals hoofdpijn, pijn in de nek,
gejaagdheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, nervositeit en snel vermoeid zijn. Laat
een ander eens je ademhalingsfrequentie tellen in rust. Adem in, adem uit en als je weer
inademt tel je 1. Zo tel je gedurende een minuut je ademhalingsfrequentie. 

TIP 3: ZORG VOOR EEN RUSTIGE ADEMHALING 
Indien je ademhalingsfrequentie hoger is dan acht keer per minuut dan is het goed om
minimaal drie keer per dag een ademhalingsoefening van 5 minuten te doen. Een goede
ademhaling is 4 seconden door de buik inademen en 6 seconden uitademen. Er zijn
verscheidene Apps en YouTube filmpjes die je hiervoor kunt gebruiken. 

TIP 4: STA ELKE DAG EEN UUR EERDER OP 
Veel mensen  staan ’s ochtends op en beginnen de dag meteen gehaast. We moeten op tijd
op het werk zijn en de kinderen moeten naar school. Door een uur eerder op te staan begin
je de ochtend in alle rust en heb je tijd voor jezelf. Begin de dag bijvoorbeeld met yoga of
ademhalingsoefeningen. 

TIP 5: KOUD (AF)DOUCHEN 
Kou zorgt voor een verbetering van het immuunsysteem en heeft een positieve werking op hart- 
en bloedvaten. Het zorgt ervoor dat het vatenstelsel soepel blijft en dat je meer energie krijgt.
Het is daarom aan te raden dagelijks minimaal 1 a 2 minuten koud af te douchen.
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