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Wat is een gewoonte?

Gewoonten zijn gedragingen die u routinematig uitvoert en die
automatisch worden geactiveerd door een bepaalde ‘cue’. Veelal trekken
mensen bijvoorbeeld bij het binnenkomen van hun woning direct hun
schoenen uit. Deze activiteit is misschien begonnen als een bewuste
beslissing, maar wordt al snel een gewoonte - u hoeft niet eens na te
denken over het uitdoen van uw schoenen wanneer u uw huis
binnenkomt - u doet het gewoon! Misschien merkt u zelfs dat u uw
schoenen uittrekt wanneer u het huis van iemand anders binnengaat
voordat u zich realiseert wat u doet!
U zult er misschien versteld van staan hoeveel van ons gedrag
gedurende de dag gewoonten zijn (denk aan uw ochtendroutine hoeveel van dat gedrag doet u automatisch zodra u wakker wordt?) Veel
van onze gewoonten zijn geen van beide goed of slecht, maar er zijn
enkele gewoonten waarvan we zouden willen dat we ze zouden kunnen
creëren en andere waarvan we zouden willen dat we ze konden
stoppen. Hieronder geven we enkele tips over hoe u duurzame gezonde
gewoonten kunt creëren en hoe u zichzelf kunt breken met ongezonde!
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1. Koppel het nieuwe gedrag aan iets dat u al doet
Gewoonten worden gevormd door associatie. We lopen 's ochtends de
badkamer in en pakken onze tandenborstel. Dus als u een nieuwe
gezonde gewoonte wilt creëren, probeer die dan te koppelen aan een
oud gedrag dat al gebruikelijk is. U heeft misschien gemerkt dat we in
onze studie alle nieuwe oefeningen hebben gekoppeld aan
veelvoorkomend gedrag, zoals op één been staan (nieuwe gewoonte)
met tanden poetsen (oude gewoonte)! Het kan ook nuttig zijn om de
verbinding expliciet te maken door het formulier Als _____, dan ______
te gebruiken. Bijvoorbeeld: 'Als ik mijn tanden poets, ga ik op één been
staan!'

2. Verbreek associaties
Als u een slechte gewoonte wilt doorbreken, moet u ook de associatie
doorbreken. Als u bijvoorbeeld 's middags wilt stoppen met het eten van
ongezonde snacks, kunt u in die periode gaan wandelen, zodat uw
voorraadkast niet meer zichtbaar is. U kunt ook proberen de ongezonde
gewoonte te vervangen door een gezonde - gooi die verleidelijke
ongezonde snacks weg en houd alleen gezonde snacks in huis!

3. Oefening baart kunst
Een geweldige manier om een gezonde gewoonte te creëren, is door te
oefenen! Een instrument leren spelen is moeilijk, maar met veel
herhaling wordt wat ooit uitdagend was een tweede natuur. Als u
probeert een gezonde gewoonte te ontwikkelen, oefen dit dan. Als u
bijvoorbeeld wilt beginnen met het trainen van uw benen door op te
staan zonder uw handen te gebruiken, oefen dan een paar keer achter
elkaar staan en zitten. Uw bewuste brein voelt misschien een beetje
dwaas om op te staan en keer op keer te gaan zitten, maar het deel van
het brein dat gewoonten leert, zal steeds meer gewend raken aan gaan
staan zonder uw handen te gebruiken!
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4. Consistentie is de sleutel
Hoe consistenter u zich blijft bezighouden met gedrag, hoe groter de
kans dat het een gewoonte wordt. Niet alleen moet u de gewoonte
meerdere keren achter elkaar oefenen om te wennen aan het gedrag,
maar zorg ervoor dat u dit zo regelmatig mogelijk doet. Als u meer wilt
lopen, probeer dan minstens een korte wandeling van minimaal 4 keer
per week. Verstoringen in uw routine (zoals vakanties) kunnen gezonde
gewoonten afbreken. Hoe consistenter u bent met het gedrag, hoe
kleiner de kans dat deze verstoringen een einde maken aan uw gezonde
gewoonten.

5. Houd uw gedrag bij
Omdat gewoonten automatisch zijn, weten we over het algemeen niet
hoe vaak we ons met deze bezighouden. Een manier om een slechte
gewoonte te doorbreken, is door het gedrag nauwlettend te volgen. Wilt
u bijvoorbeeld overdag minder snacken, plaats dan een zichtbaar
schema in uw keuken (liefst bij de snacks) waar u het aantal keren dat u
elke dag snackt telt. Bewust zijn van het gedrag betekent dat het deel
van uw hersenen dat bewuste beslissingen neemt, het gedrag kan
stoppen.
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Een overzicht van gezonde
gewoontes!

Bewegen: drie tot vier keer per week, maar liefst elke dag, 30 minuten
per keer, matige intensiteit en volledig in vetverbranding zone (hartslag
110-120 tig slagen per minuut, train zoveel mogelijk met hartslagmeter).
Overdag: zo weinig mogelijk zitten, probeer zoveel mogelijk te staan en
te lopen. Blijf in beweging. Doe mee met Nederland in Beweging!
Voeding: d
 rink 2 - 2.5 liter water per dag, twee kopjes thee en/of twee
kopjes koffie, neem omega-3 (vette vis twee maal per week) en zout niet
meer dan zes gram per dag.
Slaap: l aad uw batterij goed op. Slaap acht tot negen uur per nacht, ga
echt op tijd naar bed. Geen computer en TV na 21 uur, zeker geen
Corona nieuws meer, maar lees in plaats daarvan een boek. Door
weinig alcohol te drinken, zult u zien dat u veel beter slaapt. Neem
overdag gerust power-naps.
Roken: o
 nmiddellijk stoppen! Dit lijkt een risicofactor te zijn voor
besmetting met Corona.
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Stress: s tart met yoga en volg de beweegadviezen.
Omgeving: O
 ntdoe u van ongezonde producten (koelkast, keukenkast)
en laat ongezonde producten staan in de supermarkt.
Droom: Wat gaat u als eerste doen als de Corona “lockdown” weer
voorbij is? Uw vaste wandeling in het park? De kinderen bezoeken? Met
vrienden of vriendinnen op pad?
Muziek: luister een half uur per dag bijvoorbeeld naar Mozart of
barokmuziek. Volg de mooie tips van André Rieu

Ons voedingsadvies

Ons voedingsadvies is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
inzichten. Daarnaast hebben we gezocht naar speciaal die v oeding,
waarvan aannemelijk is dat dit een gunstig effect heeft op het
immuunsysteem. Hierbij willen we onmiddellijk aantekenen, dat specifiek
over Corona nog geen goede onderzoeksdata zijn. Wat we wel weten is
dat mensen met overgewicht, hoge bloeddruk en onderliggend
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hartlijden, een veel hoger risico lopen op problemen na Corona virus
besmetting.

Suggesties
Ontbijt. Kwark, groente, omelet, aardbeien, bosvruchten (mag
diepvries), groentesap, tomatensap, magere yoghurt, tomaat, scrambled
eggs, biogarde
Tussendoor. Noten, cashew, pinda’s, amandelen, macademia noten,
walnoten, selderij, cherry tomaten, rauwe wortel, komkommer, hummus,
olijven, chocolade 70% cacao of meer.
Lunch. S
 alade met tonijn, kip, makreel, ansjovis, geitenkaas, groente,
tomaten, zalm, champignons, komkommer, paprika, garnalen, ham,
gazpacho, tomatensoep, caesar salad, krab, Griekse salade, salade
niçoise.
Avondeten. Zalm, kip, kalkoen, biefstuk, groenteburger, sojagehakt,
linzen, peulvruchten, vis, vlees, kip, groente, dorade, mahi-mahi,
pangafilet, vrijwel alle groene groenten (all you can eat!), sla, spinazie,
radijsjes, andijvie, selderij, champignons, koolsoorten, avocado,
asperges, komkommer, sperziebonen (groene bonen), broccoli, spruiten,
tomaat, artisjok, asperges, bloemkool, komkommer, geroosterde
groente, gestoomde groente, wild, gevogelte, paddenstoelen, aubergine.
Voor vlees geldt: alles wat rent, vliegt of zwemt i s goed (dus wild,
gevogelte, vis). Het gebruik maken van een vleesvervanger is zeker ook
mogelijk, en overigens ook goed voor het milieu.
Zo weinig mogelijk: G
 lucose (geen producten nemen waar
glucose/fructose of andere suikers aan zijn toegevoegd), chips, frisdrank
(cola/fanta etcetera)!, gekookte aardappels, brood, honing, cornflakes,
cruesli, suiker (dus geen snoep, koekjes, taart, ijs, pudding, jam
enzovoort!), stokbrood, pasta, rijst, banaan, meloen, vruchtensappen,
fruit. Geen maltose (dus geen bier!).
Duurzame koolhydraten wel een goed idee: Koolhydraten met een
lage GI index (glycemische index) (minder dan 50 procent, weinig tot
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geen stijging bloedsuikerspiegel en daarmee insulinespiegel): volkoren
brood – spelt brood – meergranen brood – Atkins brood of ander low
carb brood - pasta al dente (liefst meergranen), zilvervliesrijst, vezelrijke
crackers . Als vervanger voor aardappelen, denk aan peulvruchten
(bonen, linzen etc).
Alcohol: maximaal 1 glas per dag
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