
                        

Hartgezondheid

Duid aan wat je eerst gaat aanpakken Duid aan hoe je dit gaat doen

Beperken inname verzadigde vetten

Matig verzadigde vetten (vooral in dierlijke producten) en kies voor
onverzadigde vetten in plantaardige voedingsmiddelen en in vette
vissoorten. Plantaardige voedingsmiddelen bevatten bovendien ook
geen cholesterol. Beperk dus het gebruik van vet vlees, vleeswaren,
kaas en volle zuivelproducten

Voldoende groenten, fruit en zetmeelbronnen

Kies voor volwaardige zetmeelbronnen zoals bruin brood,
aardappelen, volle rijst en volkorenpasta. Ze zijn rijk aan
voedingsvezels, vitaminen en mineralen en ze bevatten weinig tot geen
vetten.

Zuinig met zout

Beperk het zout in je voeding. Minder zout kan je compenseren door
gebruik te maken van verse tuinkruiden zoals peterselie, bieslook,
koriander,... Elk apart geven ze een andere toets aan je gerecht.

Voldoende drinken

Drink liefst 1,5 à 2 liter per dag in de vorm van water, thee of verse
groentesoepen. Wees vooral matig met alcohol.

plantaardige vetstoffen (minarine, margarine, olie)

plantaardig alternatief voor room

1 x/week plantaardig alternatief voor vlees

Sojadrink, amandeldrink, hazelnootdrink, rijstdrink,
sojadesserts, plantaardige alternatief voor yoghurt of voor
plattekaas,

kleinere porties vlees, vleeswaren, kaas

magere soorten vlees, vleeswaren, kaas, zuivelproducten

volkorenbrood

volkorenpasta/volle rijst

Muesli met fruit

2 porties groenten per dag

3 porties fruit per dag

Minder zout, meer andere kruiden

Vermijd kant- en klare maaltijden. Deze bereide gerechten
zijn een grote bron van zout.

start de dag met een groot glas water

water in handbereik/zicht plaatsen

elke (on)paar uur een glas water drinken



                        

Lichaamsbeweging

Naast een gezonde en evenwichtige voeding is ook lichaamsbeweging
van groot belang. Topsporten is niet nodig, maar elke dag bewegen is
aangeraden. Een goede keuze is dagelijks 30 minuten
lichaamsbeweging

Stress beperken

Stoppen met roken

gaan sporten (3x20 min per week)

dagelijks 30 min wandelen (bijvoorbeeld in lunchpauze)

gebruik maken van een stappenteller en streven naar
10.000 stappen/dag

trap en fiets nemen ipv lift en auto

Me-time inplannen

anti-stress technieken aanleren
(meditatie/mindfulness/yoga…)

ik laat mij professioneel begeleiden

ik probeer het zelf; met of zonder hulpmiddelen
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