
Minder stress, energiek en productief zijn, je gewicht onder con-

trole houden, goed in je vel zitten, gelukkig(er) zijn, langer leven.

Welke man tekent daar niet voor? Met deze tips word je een éch-

te man: je maakt gezonde keuzes en vindt dat vanzelfsprekend.

deze week

gezond

5. LEER JE SLECHTE GEWOONTES AF

Stop met roken, wees matig met alcohol en ver-

vang het door andere (gezonde) dranken zoals

water. Proost!

6. VERTREK OP TIJD NAAR HUIS

Uit het nationale tijdsbestedingsonderzoek blijkt

dat mannen ’s avonds gemiddeld één uur later

thuiskomen dan vrouwen. De kans is dus groot

dat ook jij lange werkdagen klopt. Te veel over-

uren kunnen je gezondheid schaden. Dus: vertrek

op tijd naar huis. Daar doe je iedereen een plezier

mee.

7. BAN DE BANKHANGER

Het is belangrijk om rust te nemen na een drukke

werkdag, maar voor je het weet lig je elke avond

in coma voor de tv of zit je tot in de late uurtjes

rond te dwalen op Facebook. Wedden dat je daar

zelf ook niet altijd gelukkig mee bent? Beperk

de tijd die je voor het scherm doorbrengt en

besteed de tijd die vrijkomt aan gezonde za-

ken: meer beweging, tijd met je geliefden, ...

8. FAMILIE, MAN

Heb je een partner en/of kinderen? Misschien

voel je de nood om (nog) meer tijd samen met hen

door te brengen. Ook de familieman in jezelf

draagt bij tot een gezond en gelukkiger leven.

Gun hem dus wat meer tijd en ruimte.

9. VADER GAAT OP STAP

Met een netwerk van goede vrienden bouw je aan

een leven met minder stress, je voelt je beter in je

vel en je leeft langer. Met vrienden af en toe een

stapje in de wereld zetten, is dus een absolute

must voor een goede gezondheid.

10. ZIT MIJN JASJE GOED, ZIT MIJN

DASJE GOED

Goed voor jezelf zorgen, draagt ook bij tot een ge-

zonder leven. Waak over je persoonlijke hygiëne,

dress for success en kijk eens wat vaker in de spie-

gel. Het mag! Q

1. OP TIJD ONDER DE WOL

We beginnen met het leukste: slaap wat meer!

Voldoende nachtrust haalt de stress uit je lijf,

maakt je productiever en gelukkiger. En vergeet

zeker niet om je partner uit te nodigen om samen

met jou op tijd onder de wol te kruipen - ook dat is

gezond...

2. ZET ‘GEZOND’ OP HET MENU

Maak slimmere keuzes wat je voeding betreft: eet

veel groenten, meer fruit, niet te veel vlees en vet.

Eet de portie die je nodig hebt, niet de portie die je

voorgeschoteld krijgt. Ook de restjes van je part-

ner of kinderen horen niet als ‘toetje’ op jouw

bord. Eet op geregelde tijdstippen, kies voor ge-

zonde tussendoortjes en sla je ontbijt nooit over.

3. BEWEEG

Voeg extra beweging toe aan je dagschema. Elke

dag minstens 30 minuten bewegen, maakt van jou

een gezond man, fysiek en mentaal. Bewegen kan

altijd en overal: ga met de fiets naar het werk,

neem altijd de trap, kies voor een actieve lunch-

pauze, ga naar de sportclub, laat de hond uit.

4. LET OP HET BUIKJE, HEREN

Het komt vaak voor dat je als man wat extra kilo’s

rond het middel kweekt. Hou het ‘zwembandje’

in toom en voorkom zwaarlijvigheid, hartkwalen

en diabetes.

Met deze
tips word je

een echte
superman!
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Sara Van Wesenbeeck

Open over je gezondheid praten lijkt

evident, maar voor vele mannen is

het dat niet. Neem ook kleine kwalen

ernstig en bespreek ze op tijd met je

huisarts of arts-specialist. Zo kun je

ernstige gezondheidsproblemen

voorkomen.

Leer ook je huisarts kennen

Heren, gezond kun je leren

verschillende sexy accenten. Zorg wel dat je al-

leen in bed ligt als je deze app gebruikt: toen de

Morning Man van mijn keuze - een schattige

Fransman - mij wakker fluisterde, kreeg mijn

vriend naast me bijna een hartverzakking van de

schrik. En helaas heren, van een zwoele Morning

Woman heb ik alsnog geen app gevonden. 

2. DE SLEEPBOT

De Sleepbot registreert aan de hand van je slaap-

bewegingen in welke slaapcyclus je zit, en zal je

voorzichtig wakker maken op het meest gunstige

moment. Handig want zo ben je meteen van dat

verdoofde gevoel af dat je hebt wanneer je op een

slecht moment wakker wordt (en waar dat och-

tendhumeur vaak aan te wijten is). Kiezen kan uit

een smart alarm (wekker), een track motion (je

bewegingen bijhouden) en een record sound (ge-

luiden opnemen om te weten of je bijvoorbeeld

snurkt of niet). Aan de hand van de registraties

krijg je ook tips hoe je nog beter kunt slapen. De-

ze app heeft al verschillende prijzen gewonnen,

en is ook één van mijn favorieten. 

3. WALK ME UP

Voor wie het echt moeilijk heeft om uit bed te

stappen, is er de Walk Me Up; deze wekker kun je

niet zomaar uitdrukken of laten snoozen, hij wil

1. DE MORNING MAN

Laten we maar meteen beginnen met mijn favo-

riet: de Morning Man luistert je ‘s morgens zacht-

jes wakker door de meest romantische dingen in je

oor te fluisteren. En best of all: je kan kiezen uit

Uitgerust wakker worden? Ook daar 
bestaat een aangepaste app voor!
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Aan het schelle geluid van de

wekker hebben we een grondi-

ge hekel, en de wakker-wor-

den-toontjes die onze iPhone

produceert kunnen we na al die

jaren ook nier meer uitstaan.

Enter de apps die je op een ori-

ginele manier wakker maken.

Onderstaande apps zijn be-

schikbaar voor zowel iOS als

Android en dien je als de blik-

sem zélf te installeren op je

smartphone. Wakker worden

was nog nooit zo leuk!

Proberen: de 5 leukste apps om uitgerust wakker te worden
alleen zwijgen als je effectief het bed uit komt en

een aantal stappen zet. Hoeveel stappen je daar-

voor moet lopen, kun je zelf op voorhand instel-

len.

4. ALARMY

Ook bij Alarmy moet je meteen in actie komen.

Zo moet je bijvoorbeeld je smartphone schudden

vooraleer de wekker stil wordt. Of je moet een

som oplossen (en daarvoor moet je dus flink wak-

ker zijn). De meest opvallende modus is deze

waarbij je je wekker alleen kunt uitzetten door

een foto te nemen van een bepaalde ruimte in je

huis. Daarvoor heb je eerst al een foto genomen

van de gekozen plek. Als de dag erop de wekker

gaat, moet je je bed uit om van dezelfde plek een

foto te maken, anders blijft het alarm onverbidde-

lijk doorgaan.

5. LIGHT ALARM

Deze app zorgt ervoor dat je langzaam en natuur-

lijk wakker wordt door het licht van je smartpho-

ne almaar feller te laten schijnen. Ook zal het

wekkergeluid almaar luider klinken, en dat geluid

kun je overigens kiezen: vogeltjes die vrolijk flui-

ten, krekels die aan de zomer doen denken, een

kabbelend riviertje of een woeste oceaan... Op die

manier word je als vanzelf wakker. Q (nt)


