Ritme
-

Geef structuur aan je dag.
Sta op tijd op en ga op tijd naar bed.
Leef alsof je naar je werk of school gaat.
Douche, poets je tanden, draag normale kleding en neem tijd voor een koffie- of
lunchpauze.
En vergeet niet op tijd te stoppen met werken.

Zorg voor voldoende ontspanning en plezier
- Juist in spannende tijden is het belangrijk om momenten te nemen waarop je je even
helemaal kunt ontspannen en alles los kunt laten. Zorg dat je een paar keer per dag
dingen doet die ontspanning en plezier geven.
- Ga eens bij jezelf na: waarvan word je blij? Probeer iedere dag een activiteit te
ondernemen die je energie geeft of pak een (oude) hobby op. Hoe groot of klein ook.
Dat vraagt misschien wat creativiteit.
- Weet je niet goed wat je leuk vindt of waar je van ontspant? Kijk voor inspiratie op
https://www.behandelhulp.nl/plezierige-activiteiten/. Kies alleen die activiteiten
waarmee je niet in direct contact komt met andere mensen.
Gezond eten en bewegen
- Naast ritme, is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen.
- Eet gezond en beweeg. Nu je thuis zit, heb je minder eten nodig dan normaal. Minder
suikers, maar wel vitamines.
- Sporten is belangrijk voor je geest. Je maakt dan endorfine, serotonine en dopamine
aan. Neurotransmitters die bewezen werken tegen angst en depressie."
- En als het even kan, sluit je niet op. Ga soms ook naar buiten voor een frisse neus. Zoek
geen drukke plekken op, blijf uit de buurt van anderen. Maar pak toch daglicht. Houd
hierbij rekening met de minimale 1,5m afstand en doe dit alleen als je geen
verkoudheidsklachten hebt.
- En voor mensen voor wie dat niet makkelijk is: koop een daglichtlamp. Dat kan je helpen
je stemming goed houden.

Beperk de tijd en energie die je aan het Corona virus besteed
- Het is prima om je regelmatig op de hoogte te stellen van het nieuws, maar beperk je
tot bijvoorbeeld twee momenten per dag en dan maximaal een half uur. Zet daarvoor
een timer of wekker, zodat je niet in de verleiding komt er vele uren per dag aan te
besteden.
- Als je zoekt, zoek dan naar de bekende bronnen, zoals: Rijksoverheid, Thuisarts, de NOS
en Nederlandse kranten. Volg de richtlijnen van de overheid.
Laat dingen waar je geen invloed op hebt los
- Allereerst is het goed om te weten dat je invloed hebt. Je kunt bijvoorbeeld de kans
verkleinen dat je zelf besmet raakt of het virus. Of dit aan anderen doorgeeft.
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.
- Belangrijk is om je aandacht te richten op het hier-en-nu om te beoordelen of er nog
meer is waar je invloed op kan hebben. Zie https://www.behandelhulp.nl/cirkelvaninvloed/ voor meer tips over het omgaan met dingen waar je geen invloed op hebt.
- Natuurlijk zijn er ook situaties waar we geen controle over hebben. Dat kan gevoelens
van onzekerheid en angst geven.
- Het is goed om te weten dat onzekerheid bij het leven hoort. Maar je hoeft er niet bang
voor te zijn. Wat je kan helpen, is leren van deze crisis. In plaats van het alleen als iets
ergs te zien, zie het ook als een uitdaging die ons helpt sterker te worden. Door ons
leren te verbinden met onze kracht, onszelf en elkaar. En ook: leef meer in het hier en
nu.
Houdt grip op je pieker gedachten
- Gedachten kunnen je afleiden van het hier en nu en je meenemen naar wat er
misschien zou kunnen gebeuren. Of wat juist niet. Dat noemen we piekeren. Piekeren is
niet per se iets vervelends, maar kan wel vervelend worden. Gelukkig zijn er helpende
manieren om met piekeren om te gaan. Zie https://www.behandelhulp.nl/piekeren/
Voor tips, uitleg en oefeningen.
Zoek steun
- Zoek steun en praat met iemand over je situatie en gevoelens. Dit kan een grote en
moeilijk stap zijn. Daarnaast is fysiek contact nu lastiger. Toch weten we dat het delen
van emoties helpt, steunend is en heel essentieel tijdens ingrijpende gebeurtenissen.
Zoek mensen online op en ga videobellen.
- Maak gerust een (telefonische) afspraak met de huisarts, die kan je verder adviseren en
je eventueel verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ of naar een andere
zorgverlener.
- Als je op elk moment van de dag en week (24/7) met iemand wilt kunnen bellen, mailen
of chatten kun je terecht bij De Luisterlijn: https://www.deluisterlijn.nl/ of 0900-0767.

