
deze week

gezond

5. GROEPEER TAKEN IN HUIS

Werk je huishoudtaken tezamen in één ruk af, laat

je niet storen en besteed er enkel de tijd aan die

nodig is. Plan ze zo vroeg mogelijk in het week-

end. Dan heb je dit al achter de rug. Pak het slim

aan: begin bijvoorbeeld al vroeg op de dag zodat

je al een flinke voorsprong hebt, tegen de tijd dat

je huisgenoten opstaan.

6. SCHUIF NIET ALLES DOOR

NAAR HET WEEKEND

Laat weekends en weekdagen wat meer

in elkaar overlopen. Spaar niet alle verve-

lende taken en klussen op voor tijdens het

weekend. Je work-lifebalans houd je in

evenwicht als je élke dag een mogelijkheid

ziet om te werken en te ‘spelen’. Verdeel klus-

sen en plezier voortaan over de week en het

weekend en zorg voor evenwicht.

7. SMARTPHONE AAN DE KANT

Geef je smartphone en laptop niet de

kans om je vrije tijd te ‘vervuilen’: je wordt

erdoor gestoord, ze leiden je af en je gedach-

ten dwalen af naar het werk. Schakel je smartpho-

ne en laptop tijdens het weekend uit. Doe het sa-

men met het hele gezin, motiveer elkaar en geniet

bewuster van de leuke dingen die het weekend

brengt. Q

1. PLAN OOK JE WEEKEND

Tijd is een kostbaar goed, ook in je vrije tijd. Plan

dus ook je weekend. Een goed plan is je leidraad.

Zonder plan zullen anderen voor jou beslissen

hoe je weekend er gaat uitzien, met stress en frus-

tratie tot gevolg. Met een planning krijg je alles

gedaan en creëer je ruimte voor jezelf en voor je

prioriteiten.

2. BEPAAL JE PRIORITEITEN

De verleiding is groot om je week-

end vol te proppen met activiteiten.

Je hebt immers heel wat in te ha-

len na een drukke werkweek.

Voor je het weet, ervaar je enkel

stress, terwijl je net in het weekend

energie zou moeten bijtanken. Prop je

weekend dus niet vol: stel prioriteiten,

maak keuzes, zorg dat er niet te veel

‘moet’ en focus op dingen die je energie

geven.

3. ZORG VOOR REGELMAAT

Het ritme van je weekdagen wordt hoofd-

zakelijk bepaald door school- en werkuren. In

het weekend vallen die weg en ben jij aan zet.

Met regelmaat kan je het maximale halen uit de

tijd die je ter beschikking hebt. Je dag indelen

volgens een vast patroon waarin je zo veel mo-

Hoera, het is weekend, tijd om je te ontspannen! Makkelijker gezegd dan gedaan. Ook in het

weekend heb je het druk: huishouden, boodschappen, rondrijden met de kinderen, familiebezoek-

jes. Voor je het weet is het weekend weer voorbij. Met deze tips haal je het meeste uit je weekend

en maak je tijd om je batterijen op te laden.
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7 SLIMME TIPS

OM HET MEESTE UIT JE WEEKEND TE HALEN

gelijk op vaste tijdstippen doet, geeft houvast,

ook tijdens het weekend.

4. STA OP JE NORMALE TIJD OP

Met uitslapen boek je geen winst, want meer dan

één uur extra slapen levert volgens slaapdeskun-

digen geen voordeel voor je lichaam op. Lang uit-

slapen vreet wel aan je tijd en voor je het weet is

het weekend voorbij en vraag je je op maandag-

ochtend verwonderd af hoe de tijd zo is gevlogen.

‘Verslaap’ je tijd niet en sta in het weekend ook op

je normale tijd op. 

Zorg dat er tijdens het
weekend ook tijd overblijft

om puur te genieten.Stel je weekendplanning op aan de

hand van zeven tijdsblokken: vrij-

dagavond, zaterdagochtend, -mid-

dag en -avond, en zondag nog eens

diezelfde drie blokken. Maak een

lijst met alles wat je tijdens het

weekend wil of moet doen en plan

het in. 

Extra tip: verdeel je weekend

in zeven tijdsblokken

Bewegen is gezond, maar heb je er al aan ge-

dacht om tijdens het sporten ook het juiste

ondergoed te dragen? Een goede sportbeha -

aangepast aan het soort sport dat je beoefent -

is niet alleen comfortabel om dragen, maar

ook een must om in alle vrijheid en zonder

pijn te kunnen bewegen. Deze Anita Active:

5529 momentum sportbeha combineert

maximale steun met een uniek draagcomfort

en is gemaakt van ademend hightechmateri-

aal. Daardoor zorgt de beha voor een geba-

lanceerd huidklimaat. Q (nt)

62,95 euro - www.anita.com

Het steuntje in de borst
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voor het slapengaan om de neus- en bijholten vrij

te maken. Is je neus verstopt door een allergie, dan

ga je best even langs bij de dokter om vast te stel-

len welk soort allergie je precies hebt.

5. Je bent een roker. Rokers hebben vaker last

van een verstopte neus en verstopte bijholten.

Hiervoor is er maar één remedie: stoppen met ro-

ken.

6. Zorg voor een goede luchtvochtigheid in je

slaapkamer. Droge lucht kan de luchtwegen be-

lemmeren, waardoor je zal snurken. Ook kan het

helpen om het hoofdeinde van je bed hoger te

plaatsen dan je voeteinde. Op die manier ligt je

hoofd wat hoger waardoor je makkelijker ademt.

7. Probeer anti-snurk middeltjes uit. De meest

efficiënte zijn het anti-snurkkussen en de anti-

snurkbeugel. Bij het anti-snurkkussen zal je au-

tomatisch op je zij liggen in plaats van je rug. Een

anti-snurkbeugel is dan weer een soort mond-

stukje dat ervoor zorgt dat de luchtwegen niet ge-

blokeerd worden tijdens je slaap. 

8. Voor de wanhopige bedpartner van de snurker:

weet dat de snurker zijn nachtelijke concerten

niet opzettelijk geeft. Maar ook jouw slaap is be-

langrijk uiteraard. Als er echt niets helpt: er be-

staan speciale oordopjes die het lawaai van de

snurker naast je (of ander omgevingslawaai)

dempen. Dankzij speciale filters zal je echter wél

nog je wekker horen. Succes! Q (nt)

1. Wees er eerst zeker van of je gesnurk niet wijst

op slaapapneu, waarbij je tijdens je slaap stopt

met ademen. Breng daarom eerst even een be-

zoekje aan je huisarts, vooral als je een zware

snurker bent. 

2. Slaap op je zij. Mensen die op hun rug slapen,

zullen vlugger snurken dan wie op de zij slaap.

Lig je op je rug, dan verslappen de spieren van het

zachte gehemelte, de huig en de tong, waardoor

de luchtweg geblokkeerd wordt. Gevolg: je

snurkt! 

3. Afvallen en overgewicht vermijden. Bij

overgewicht draag je extra gewicht in de nek en

het gezicht mee, terwijl alcoholgebruik je spieren

verslapt. In beide gevallen zal je meer snurken.

Probeer te weerstaan aan die extra snack en/of dat

pintje, minstens twee uur voor het slapengaan.

4. Je hebt een allergie of verkoudheid. In beide

gevallen raakt je neus verstopt en zal je snurken

tijdens je slaap. Een verkoudheid is makkelijk

herkenbaar; gebruik eventueel een neusspray
Een snurkende bedpartner: 
het is zelden een lachertje! 
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Snurken is geen lachertje, en al

zeker niet voor de partner die

naast de lawaaimaker ligt. Hoe

je ervan af komt? Simpel, met

volgende tips.

Last van snurken? Deze tips brengen stilte!

Tank energie en geniet


