
deze week

gezond

5. KOKEN

Krijg je in de keuken ook vaak ‘onverwacht be-

zoek’ van je kinderen? Vragen ze of ze mogen

helpen? Sla dat aanbod niet af, maar maak er kwa-

liteitsmomenten van. Ga samen op zoek naar

nieuwe recepten en probeer ze samen uit. Betrek

je kinderen bij het samenstellen van het weekme-

nu.

6. AAN TAFEL!

Na het keukenmoment met je gezin ga je samen

aan tafel al het zelfbereide lekkers opeten. Niet

evident om iedereen samen aan tafel te krijgen,

maar als het lukt, krijg je de kans om bij te praten

en elkaar even exclusieve aandacht te geven. Ook

het dekken en afruimen van de tafel of de afwas

kun je samen doen en speels en prettig maken.

7. SPORTEN

Samen bewegen levert verrassend leuke momen-

ten op voor je gezin. Er zijn genoeg sportieve acti-

viteiten die je met alle gezinsleden samen kunt

doen: wandelen, fietsen, zwemmen, petanquen,

volksdans... Probeer van alles uit. Koppel een

leuk doel aan een wandel- of fietstocht: onderweg

een ijsje eten of de eendjes in het park voeren.

8. OP STAP

Verken samen nieuwe horizonten en dat hoeft

heus niet veel geld te kosten of ver te zijn. Maak

een uitstap naar de speeltuin om de hoek, kam-

peer in je eigen tuin, trek eropuit voor een miniva-

kantie of ga een dag naar zee. Laat alle gezinsle-

den een lijst maken met dingen die ze leuk vinden.

Kies minstens één keer per maand een activiteit

uit de lijst en plan samen het uitje.

9. MEER VAN DAT

Zelfs in deze drukke wereld kun je ‘kwali-tijd’

vinden. Zoek het vooral niet te ver: het ligt in een

klein hoekje, zelfs aan de kassa in de supermarkt.

Blijf creatief op zoek gaan naar manieren en mo-

menten om meer te genieten. Q

1. WAT IS KWALI-TIJD?

Bespreek met je gezinsleden wat jullie onder

‘qualitytime’ verstaan. Kwali-tijd is er in vele

vormen: Het kan gaan om tijd samen met het ge-

zin of om tijd dat je er bent om te praten, te knuffe-

len, te helpen of om tijd waarin je samen de routi-

nes van elke dag beleeft. Maken jullie er genoeg

ruimte voor? Hoe kun je meer van die soorten

kwali-tijd creëren? Welke dingen moet je schrap-

pen om meer tijd voor elkaar over te houden?

2. PLAN DE GEZINSAGENDA NIET VOL

Vermijd het over-programmeren van je kinderen

en jezelf. Organiseer een gezinsvergadering en

bespreek de wensen met het hele gezin. Waak er-

over dat er nog voldoende tijd overblijft om tot

rust te komen, om te knuffelen, om niets te doen.

3. ZEG OOK EENS ‘NEE’

Er zijn periodes in het jaar dat het extra druk is. Sta

jezelf toe om af en toe een (sport)activiteit over te

slaan, zeker als je daardoor samen met het gezin

weer op adem kunt komen en wat meer tijd samen

kunt doorbrengen.

4. GEZINSAVOND

Doop één avond per week om tot gezinsavond.

Misschien niet eenvoudig om in jullie drukke

schema’s te passen, maar met een beetje puzzel-

werk lukt het beslist. Geef ieder gezinslid de kans

om een gezinsavond voor de anderen te plannen.

Is er in deze hectische wereld nog plaats voor ‘kwaliteitstijd’

met je gezin? Toch wel! En je hoeft het heus niet ver te zoeken,

want ‘kwali-tijd’ ligt vaak in een klein hoekje. Ziehier wat inspi-

ratie en tips voor meer leuke momenten samen met het gezin.

Maak voldoende tijd voor elkaar.
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MAAK TIJD VOOR ELKAAR

9 LEUKE TIPS VOOR EEN VROLIJK GEZINSLEVEN

Kwali-tijd voor het hele gezin

Brengt je gezin veel tijd door in de

auto, op weg naar school of naar

de sportclub? Maak de ritten leuk:

hou een gezellige babbel met je

kind over jullie dag, bedenk leuke

weekactiviteiten, of zet de radio

lekker hard en zing met z’n allen

mee uit volle borst!

En weg zijn wij!

eten waar ze zin in hadden. Wat bleek na twee we-

ken? Beide groepen waren afgevallen. Hoewel er

geen duidelijk verschil was in de mate waarin bei-

de groepen gewicht verloren hadden, waren de

zondagseters wel heel wat meer gemotiveerd om

blijvend aan hun gewicht te werken. Ze hadden

immers een mooi vooruitzicht: op zondag moch-

ten ze zondigen en pizza en chips eten. Het volgen

van een dieet van zes dagen bleek makkelijker als

er de zevende dag iets lekkers op het menu stond.

De mensen van de groep die geen lekkere zondag

hadden, waren chagrijnig en van plan om hun di-

eet op te geven. De conclusie volgens de weten-

schap is dus: je kunt maar beter nu en dan eens

zondigen wil je je dieet volhouden. Maar opgelet:

het geheim is wel om op voorhand vast te leggen

wanneer je je dieet even wil vergeten (bijvoor-

beeld tijdens een feestje). Zoniet loop je het risico

op een ‘mijn dieet is toch al naar de vaantjes’-ge-

voel en geef je er vlugger de brui aan. En verwar

‘nu en dan zondigen’ niet met ‘ongebreidelde

schranspartijen’. Het is niet de bedoeling dat je

plots vijf pizza’s naar binnen werkt gevolgd door

drie ijsjes. Hou het op normale porties, je zal er

ook meer plezier aan hebben. Q (nt)

Een Portugees onderzoek bewijst dat het eten

van pizza (of chips, of frieten, of hambur-

gers… maakt niet uit, waar je maar zin in hebt)

helpt om op lange termijn af te vallen. Hoe de we-

tenschappers tot dat leuke besluit kwamen? Ze

deelden de deelnemers aan hun onderzoek in

twee groepen in. De eerste groep moest maanden-

lang op dieet en moest het stellen met weinig calo-

rieën. De tweede groepwerd op hetzelfde dieet

gezet, met dat verschil: op zondag mochten ze

Pizza eten zonder schuldgevoel
én toch nog afvallen: het kan! 

Eén keer per week toegeven aan je hunker naar pizza is een goed idee als je wil afvallen.
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Zou het echt waar zijn? Zou je

echt kunnen afvallen door piz-

za te eten? Wij botsten op een

studie die bewees dat je inder-

daad afvalt als je nu en dan je

tanden zet in een flinke pizza

Hawaï. Geef toe, als dat geen

leuk nieuws is!


