
deze week

gezond

ten naar de schaar of naar je favoriete hawaïhemd.

7. Geef je partner een ruimte waar zijn of haar

(andere) organisatiegewoontes jou het minst sto-

ren. Zorg dat je elk een eigen bureau of bureau-
tafel hebt, een eigen kleerkast of zelfs een eigen
reiskoffer. Zo kun je ongestoord en naar believen

je spullen organiseren en ordenen zonder dat je

partner er last van heeft.

8. Moedig elkaar aan. Laat je partner geregeld

weten dat je blij bent met zijn of haar inzet. Q

Liefde is...(elkaar) organiseren
Jarenlang gelukkig met elkaar samenleven, dat wensen we je toe. Maar wat doe je als je partner

een andere organisatiestijl heeft dan jij? Vermijd (extra) grijze haren, stress en conflicten en ga

aan de slag met onze verrassende ‘happy together’-tips.

Elkaar begrijpen helpt om samen oud te worden. 
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Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, organizing 

expert en auteur van ‘Het hand-
boek voor de spitsuurvrouw', 
‘Het slimme budgetboek' en 

‘Het slimme organizing boek'.
Met haar bedrijf Barking Dogs
coacht ze je naar een gezond,
gelukkig en succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG

ACHT EENVOUDIGE TIPS VOOR KOPPELS

Kijk voortaan door een andere (bij-

voorbeeld een roze) bril naar de

zogenaamde ‘mankementen’ in de

organisatiestijl van je partner. Je zal

zeker ook positieve dingen ontdek-

ken. Of… je zal je voortaan minder

storen aan het gedrag van je part-

ner.

Extra tip
Gebruik humor en relativeer

Vind je het moeilijk om voldoende water te

drinken? Dan is de app Plant Nanny beslist

iets voor jou. Telkens als je een glas water

drinkt, geef je dat aan in de app en laat je een

(virtueel) plantje groeien. Kiezen kan uit

verschillende planten en bloempotten, en je

mag ze een eigen naam geven. Het doet een

beetje denken aan de Tamagotchi's van wel-

eer, alleen is dit ‘spelletje’ goed voor de ge-

zondheid. Q (nt)

Gratis , voor iOS en Android.

Water drinken doet
de plantjes groeien

G
F

maal locaties waar bacteriën en microben welig

tieren. Extra poetsen is aangewezen!

3. VERLUCHT VOLDOENDE
Zit je in een ruimte met meerdere mensen? Dan is

het aangewezen om regelmatig het raam open te

zetten en te verluchten, zeker als er iemand moet

hoesten of niezen. Niesdruppels blijven tot 20 mi-

nuten lang in de lucht zweven en die adem jij dus

in indien er niet voldoende ventilatie aanwezig is. 

4. VERGROOT JE WEERSTAND
Slaap voldoende, eet voldoende fruit en groeten,

beweeg, geniet van de frisse buitenlucht en voor-

kom stress: je lichaam moet het voldoende sterk

zijn om het virus af te weren.

5. KLEED JE WARM AAN
Als je het koud hebt, heeft je lichaam meer ener-

gie nodig om warm te blijven en verslapt de aan-

dacht voor het bestrijden van virussen. Dus: ver-

geet je jas, sjaal en muts niet!

TOCH ZIEK GEWORDEN?
Bedek altijd je mond en neus als je niest of hoest.

Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na ge-

bruik meteen weg, en vooral: blijf zo veel moge-

lijk thuis, niet alleen om uit te zieken maar vooral

om andere mensen niet te besmetten. Q (nt)

1. DE HANDEN WASSEN
Virussen verspreiden zich makkelijk via je han-

den. Weet dat we ons gezicht (neus, ogen en

mond) per dag gemiddeld 2000 tot 4000 keer aan-

raken! Was je handen minstens 15 seconden na

het plassen, voor het eten en na contact met ande-

re mensen. 

2. WEES EXTRA HYGIËNISCH
Voorwerpen als kranen, deurklinken, je smartp-

hone, lichtknoppen, je toetsenbord... zijn alle-

Griep vermijden? Moeilijk maar niet onmogelijk

Geveld door griep? Thuisblijven is de boodschap!
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Volgens de WGO (Wereldge-

zondheidsorganisatie) is vacci-

natie de beste manier om infec-

tise te voorkomen. Omdat het

zo'n twee weken duurt vooral-

eer het vaccin z'n werk kan

doen, is het daar nu te laat

voor. Toch kun je een aantal

voorzorgen nemen om de vi-

russen alsnog te slim af te zijn.

iedereen (nog meer) tevreden is en jullie organi-

satie en planning voortaan op wieltjes loopt?

6. Houd elkaar op de hoogte van veranderingen
in de organisatie van je gezin. Deel veranderin-

gen in de organisatie en planning meteen mee:

vertel waar spullen hun vaste plaats hebben, dat

de winterkleren in de kleerkast nu plaats hebben

gemaakt voor de zomerkleren, dat je dochter op

woensdag zwemles volgt en niet langer op zater-

dag… Voortaan geen onaangename verrassin-
gen en frustraties meer of eindeloze zoektoch-

1. Wees tolerant. Laat dat je leidraad zijn bij het

samenleven met je partner. Denk niet dat je (de

organisatiestijl van) je partner kunt veranderen.

Probeer daarom compromissen te sluiten in

plaats van te discussiëren of te argumenteren.

2. Inspireer je partner of geef het goede voor-
beeld. Je kunt altijd iets van elkaar leren. Laat je

door elkaar inspireren bij het updaten en verbete-

ren van de organisatie van je leven, gezin en werk.

Kijk hoe je partner het doet of vraag hoe hij of zij

het aanpakt. Of toon gewoon het goede voorbeeld

en hoop dat je partner er iets van opsteekt.

3. Word niet elkaars butler. Als jij altijd zijn of

haar spullen opruimt, dan heeft hij of zij geen en-

kele reden om het zelf te doen, of om eraan te den-

ken dat het bij zijn of haar takenlijst hoort. 

4. Herbekijk de taakverdeling in functie van je

talenten en wensen. Taakverdeling in een koppel

of gezin groeit doorheen de jaren vaak ‘orga-

nisch’; er worden meestal geen of vage afspraken

rond gemaakt. Maak de taakverdeling bespreek-

baar en herbekijk ze in functie van wat je graag
doet en waar je goed in bent. Maak goede af-

spraken. Zo geraken klussen sneller afgewerkt en

win je tijd om leuke dingen te doen.

5. Organiseer een meeting met je partner. Steek

geregeld de koppen bij elkaar om de gang van za-
ken in je relatie of gezin te bespreken. Loopt al-

les naar gewenst? Wat kun je bijsturen zodat


