
www.mind-up.nl

Augustus wees wijs met je lijf
Binnen het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ staat in de maand augustus het thema ‘wees wijs met je lijf’ centraal. Op elke 
beschermde woonvorm binnen MindUp gaan we bezig met onderwerpen als tandverzorging, huidverzorging, slaaphygiëne 
en voet- en handverzorging.

TIP 1: POETS ELKE DAG TWEEMAAL TWEE MINUTEN JE TANDEN
Hierbij geldt niet dat hoe langer je poetst hoe schoner je tanden worden, want door te lang te 
poetsen tast je het tandglazuur aan (buitenste beschermlaag van de tanden). Belangrijk is dat je 
een goede poetstechniek aanhoudt. Zie hier voor een goede poetstechniek. 
 

TIP 2: POETS NIET METEEN NA HET ETEN JE TANDEN
De mondbacteriën produceren tijdens het eten zuur, waardoor je tandglazuur zacht wordt. Dit 
wordt een zuuraanval genoemd. Poets je op dat moment je tanden, dan verwijder je ongewild je 
tandglazuur. Je kunt het beste een half uurtje wachten na het eten voordat je je tanden poetst. 

TIP 3: GEBRUIK NOOIT EEN DOUCHEGEL OF (LICHAAMS)ZEEP VOOR HET REINIGEN VAN JE GEZICHT
Je kunt het beste een speciaal reinigingsproduct voor het gezicht gebruiken. Je kunt in iedere 
prijsklasse wel een goede gezichtsreiniger vinden, dus de prijs hoeft geen obstakel te zijn. Reinig 
de huid in elk geval elke avond, ’s ochtends kan volstaan met alleen wat warm water.
 

TIP 4: SMEER JE HUID VOOR HET ZONNEN IN MET EEN ZONNEBRANDCRÈME
Het zonnefilter in deze crème houdt schadelijke UV-stralen tegen. Op deze manier zorgt de 
crème ervoor dat de huid niet verbrandt, minder snel verouderd en dat 
er een minder grote kans is op het ontwikkelen van huidkanker.
 
 
TIP 5: ALS JE ’S NACHTS NIET KUNT SLAPEN, ZORG ER DAN VOOR DAT JE 
NIET OP JE WEKKER KAN KIJKEN
Dit kan stress veroorzaken over de tijd die er nog is om te slapen. Als 
het je niet lukt in slaap te komen binnen 15-20 minuten, sta dan op, ga 
uit de slaapkamer, eet of drink iets en doe een rustige activiteit (geen 
televisie of (t)huiswerk) en ga na 15-20 minuten opnieuw naar bed.

5 tips

http://www.youtube.com/watch?v=IZWIpBoZpXo

