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Dank voor je belangstelling in 111. Je gezondheid staat voorop 
en je kunt van onze nieuwsbrieven al meteen profiteren. 

We geven je tips en inspiratie en houden je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen en rondom 111. 

Bij wijze van welkom, selecteerden we 7 tips voor je. Hiermee 
kun je vandaag al aan de slag. 

We hopen dat je zult genieten van de effecten.

Gerard van Vliet



1. Beweeg!
Dat hoeft niet meer te zijn dan 30 minuten (beetje flink) 
wandelen per dag. En als je dat combineert met 2 tot 3 
keer fysiek trainen is het helemaal top!
Feitelijk zit de grootste winst voor jezelf in je dagelijkse portie bewegen. Wil je daar 
winst halen dan neem je de trap in plaats van de lift, kom je vaker achter je bureau 
vandaan, leg je de afstandsbediening van de TV op de TV zelf, zet je je auto wat 
verder weg, poets je je tanden op één been. Kortom: maak het jezelf ón-gemakkelijk. 

Nog even over dat wandelen. Wist je dat je daarbij al 70% van je spieren gebruikt? 

Maak er een trainingsplannetje van. Begin de eerste 5 minuten wat makkelijker en 
voer dan het tempo op naar een stevige wandeling. De laatste 5 minuten weer even 
wat gas terugnemen. Als je het helemaal goed wilt doen maak je om de 5 minuten ook 
nog eens een extra tempoversnelling van 1 minuut. Bij het lopen er wel op letten dat 
je rechtop loopt, alsof je langer wilt worden. Trek ook zoveel mogelijk je buikspieren in.



2. Relaties: goed 
voor je gezondh
Omring je met leuke, ondersteunende mensen. Je eigen 
sociale omgeving is belangrijker dan goed eten en bewe-
gen bij elkaar. Collega’s, familie, je partner, kennissen, 
buren, ze doen er allemaal toe.
Uit veel onderzoek blijkt dat sociale banden belangrijk zijn om ziekte te weerstaan 
of sneller beter te worden. Zo blijkt het een gunstig effect te hebben op je bloed-
druk, maar ben je ook beter bestand tegen een simpele kou of griep. Iemand met een 
‘voedend’ sociaal netwerk heeft aanmerkelijk meer zogenaamde Natural Killer Cells 
in zijn of haar lichaam. 

 Praten, lachen, je gevoel tonen; het zorgt allemaal voor een goede doorbloeding. 
En dat hoef je niet alleen letterlijk te nemen.

 Het is behalve fysiek ook mentaal van levensbelang dat we ons verbonden voelen 
met anderen. Dat we hulp kunnen geven en vragen, lol hebben samen, waardering 
en feedback uit kunnen spreken, of samen iets ondernemen. Of dat nu een luchtige of 
ernstige verbondenheid is, dichtbij of wat verder weg, of je veel of weinig relaties hebt, 
dat doet er niet toe. Het gaat om de kwaliteit. Als die maar, wederzijds, voedend is.



3. Ga 
nooit met 
pensioen
Tuurlijk mag je stoppen met werken, maar 
blijf zo lang mogelijk actief, bijvoorbeeld 
als vrijwilliger.
Het leven bestaat uit fases. En er komt een moment, of momen-
ten, dat je gas terugneemt. Maar pardoes van de 6de naar de 1ste 
versnelling gaan, is niet goed voor de motor. 
Je kent het ook vast wel in vakanties. Je hebt hard gewerkt, uitge-
keken naar de rust & ruimte en …. je wordt ziek. Of je kunt de 
eerste week geen pap meer zeggen, zo moe. 
Zoiets kan gebeuren als je rigoreus stopt met werken. 
Je lichaam schrikt, krijgt geen tijd om te acclimatiseren. Of je merkt 
dat je, nadat de rust is ingedaald, je je wat verloren voelt. 

Niet doen. Het is niet goed voor je. 

 Als je met pensioen gaat, kun je (als je dat nog niet deed) 
doen wat je echt leuk vindt. Dus blijf nieuwsgierig. Begin voor 
jezelf, help andere mensen of (her)ontdek een talent van jezelf. 
Zeker nu er minder druk achter zit, kan het zelfs prachtig zijn om 
je carrière over een andere boeg te gooien.

 Als je een sabbatical neemt of op vakantie gaat, geldt in zeker 
zin hetzelfde. Schakel langzaam terug. Zorg in het begin voor 
voldoende activiteit en regelmaat daarin. Kortom: wees lief voor 
je motor.



4. Een pondje minder

Pas op voor overgewicht. Een beetje buikje kan charmant 
staan, maar het is het begin van ellende. Pas op je gewicht 
en realiseer je dat een teveel aan vetcellen dé oorzaak is 
van bijvoorbeeld hartfalen.
Als je het ‘juiste’ gewicht hebt, heb je veel minder last van allerlei ziekten. Veel te veel 
mensen hebben overgewicht en lopen het gevaar (onnodig) kanker, hartaanvallen of 
diabetes te krijgen. Overgewicht is helaas bijna doodsoorzaak nr 1.

Hoe raar het ook klinkt, je lichaam leeft eigenlijk nog miljoenen jaren terug en verwon-
dert zich dagelijks over de onzin die het binnenkrijgt. Eigenlijk is het simpel. Wat je niet 
verbruikt aan calorieën, maar wel eet, sla je op. Wil je dus op gewicht blijven, dan moet 
je niet méér eten dan je verbrandt. Eenvoudige logica. En dat weet je natuurlijk allang. 
Ok. Hoe dan?

 ‘Hara hachi bu’ zeggen de vele 100-jarigen die Okinawa rijk is. Ofwel: stop met 
volproppen. 

 Ga geen honger lijden want dat leidt tot het jo-jo effect. 

 Eet gewoon gezond (vers en gevarieerd, dan ben je al op 80% van de winst).  Suiker 
mijden is wel één van de belangrijkste tips. Het zit overal in. Als je daar eens een weekje 
mee kapt, zal je de resultaten al merken. 

 Toch een snoepaanval? Neem dan bijvoorbeeld appeltaart met kaneel. De kaneel 
zorgt ervoor dat de suiker in de appeltaart wordt ‘gedempt’, zodat je suikerspiegel geen 
onnodige opdonder krijgt.



5. Water 
blijven drinken

Te weinig water drinken doet je geen goed. Zie het maar 
als ‘doorspoelen’ van de waterleiding. In de ochtend 
ermee beginnen en de hele dag regelmatig bijhouden.
Zonder water geen leven. Je moet minimaal 2 liter water per dag drinken. Goed voor 
werkelijk alle lichaamsfuncties. Ook op de langere termijn. 
Geen dorst? Je lijf geeft de behoefte aan water ook op andere manieren aan. Zoals droge 
mond of keel, duizeligheid, spierkramp, droge ogen, hoofdpijn, droge huid. Zeker bij een 
combinatie van deze signalen kan meer water drinken je al veel opleveren. 

 Drink voor de middag al minstens een liter. Dat is goed voor de concentratie, maar 
helpt ook je insuline beter te verwerken.

 Water is uitstekend om je honger te stillen. Met het opstaan twee glazen (lauw) 
water met een beetje citroen drinken zal je honger nog meer beteugelen. 

 Pas wel een beetje op met fruit- en frisdranken, die bevatten veel suikers. 

 Koffie en thee mag je meetellen.



6. Slapen is cruciaal

6. Slapen is cruciaal

Voldoende slaapuren zijn voorwaarde om je energie te 
vernieuwen en je hersenen alles te laten verwerken. Lig je 
wakker kun je beter even je bed uitkomen en wat anders 
gaan doen.
“Ik word wakker. Doe een plasje. Sta op. En denk, verrek dat had andersom 
gemoeten.” 
- Herman Finkers.

Herkenbaar? 

Dan weet je ook hoe je dag beïnvloed wordt door zo’n nacht. En als je veel van die 
nachten hebt, dat je lijf slap -of juist gespannen voelt, je concentratie onder de maat is 
en je emotioneel wiebelig bent. 

Wat je misschien niet meteen merkt is dat te weinig slapen op den duur echt een nega-
tief effect heeft op je hele gezondheid. Het staat aan de voet van een aantal kritieke 
gezondheids-issues, zoals overgewicht of hart en vaat ziekten.

 Heb je overdag genoeg pauzemomenten? Door non-stop hard te werken, laad je 
onvoldoende op. Dit zie je niet alleen terug in duur van je slaap maar ook in de kwaliteit. 

 Beweging overdag draagt bij aan je slaap en aan de kwaliteit ervan. 6000 stappen 
per dag is het minimum.

 Ga je langzaam naar een lagere versnelling? Of duik je na een hectische dag meteen 
in je bed? Met andere woorden: ontspan in de avond. Minimaal 1 uur voordat je wilt 
gaan slapen. Ontspanning betekent overigens ook het vermijden van alcohol, beeld-
schermen en laat & zwaar eten.



7. Van droom
 naar doel

Een doel hebben. Uitkijken naar iets dat je wilt realise-
ren. Het is belangrijk. En dat hoeven geen grote stappen 
te zijn, in tegendeel. Juist kleine stapjes, die je bovendien 
visualiseert, helpen.
Wat maakt het allemaal de moeite waard? De (klein)kinderen, het succes op je werk, 
een grote buidel geld, het voorzitterschap van een nieuw initiatief, die tennistrofee of 
dat diploma Frans voor beginners? Doelen hebben is van levensbelang. Zonder doelen 
gaat je levenskracht, je vitaliteit, aanmerkelijk naar beneden. 

In de praktijk is het stellen van doelen niet makkelijk, zo blijkt. Voor je het weet worden 
ze zo groot dat eraan denken je al frustreert. Dan kun je honderd keer zeggen ‘’niet gelijk 
denken dat je het niet kunt, ervoor gaan’’, maar dat slaat niet echt aan. 

Wat zijn nu de geheimen achter het stellen van doelen? 

 Eigenlijk simpel:

Visualiseer je doelsituatie: hoe voel je je dan? Hoe ziet het eruit?
• Werk er in kleine stapjes naartoe 
• Zet je eerste (sub-)doel net voor je eigen ‘horizon’ neer (in mogelijkheden en tijd)
• Zorg voor beloning bij elk succes
• Behoud zelf controle, jij bepaalt.
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Gelieve niets uit deze uitgave te verveelvoudigen door middel van 
druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 

andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

De tips uit dit boekje geven natuurlijk geen garantie om zelf ook 111 
jaar oud te worden. Alhoewel we elke dag meer weten, is veel van de 
combinatie van fysiek, sociaal en mentaal nog een te ontwarren raad-

sel. Een raadsel dat we als 111 team graag helpen ophelderen.


