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SAM EN  STER K IN  C OR ON A-T IJD EN  

 

De coronacrisis zorgt de afgelopen weken ervoor dat routine en structuur waar we houvast bij 

ervaren wegvalt. Zekerheden vallen weg en we hebben nu nog geen idee hoe de komende tijd er 

uit zal gaan zien. Ik merk om me heen en bij mezelf dat dit tot stress lijdt, zowel in de (thuis)werk 

omgeving als privé. We ervaren massaal op meerdere fronten controleverlies, en mensen die geen 

controle ervaren raken makkelijker in paniek. Daarom dat we, met hulp en input van heel veel 

anderen, een handleiding hebben gemaakt om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.  

 

In het kort ziet de huidige situatie voor veel mensen er zo uit: 

• Zekerheid en veiligheid, bijvoorbeeld over gezondheid en inkomen, zijn weggevallen – zowel 

bij jezelf als over je directe omgeving;  

• Je zit veel langer dan normaal heel dicht op elkaars lip;  

• De afleiding en structuur die werk of school boden zijn weggevallen – de voorspelbaarheid 

van de dag en de week zijn daarom voor veel gezinnen weg; 

• Bij andere gezinnen is de werkdruk juist enorm hoog;  

• Ontspanningsmogelijkheden en ontspanmomenten zijn weggevallen waardoor even 

bijkomen er ook niet inzit.  

Psychologisch verklaard houdt dit in dat er op dit moment verlies is van autonomie, sociale 

steun/veiligheid en zinvolle dagbesteding. Praktisch gezien moeten we dus zorgen dat we deze 

drie zaken weer herstellen om met de corona-impact om te gaan.  Daarom dat we deze 

handleiding hebben ontwikkeld om, voor jezelf en je naasten, zo goed mogelijk met deze situatie 

om te gaan. 
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In de handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:  
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2. Ervaren van stress ....................................................................................................................3 
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4. Slapen ................................................................................................................................. 14 
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1. Behoeften 

Psychologischi verklaard houdt dit in dat er op dit moment verlies is van autonomie, sociale 

steun/veiligheid en zinvolle dagbesteding. Praktisch gezien moeten we dus zorgen dat we deze 

drie zaken weer herstellen om met de corona-impact om te gaan.  Dus: 

1. Elkaars behoefte aan autonomie en ruimte respecteren; 

2. Steun geven en steun vragen; 

2. Ervaren van stress 

Het verlies van controle en structuur kan leiden tot stress. Het is normaal om onder deze 

omstandigheden bang en bezorgd te zijn. Herkenning van de gevolgen van stress in de huidige 

situatie helpt bij het adequaat opvangen en bijstaan van elkaar. De volgende signalen kunnen er 

bij jezelf of anderen op wijzen dat je stress ervaart: 

• Denken: Moeite hebben met concentreren, vergeetachtig zijn 

• Emotioneel: Snel emotioneel worden, je niet kunnen ontspannen, prikkelbaar zijn, je 

somber en angstig voelen. 

• Lichamelijk: Heel vermoeid zijn of juist heel veel energie hebben. Je onrustig en gespannen 

voelen. Zweten, hoofdpijn en moeilijk in slaap kunnen vallen. 

• Gedrag: Je afzonderen van anderen. Ruzies opzoeken of maken. Moeite hebben om taken 

af te krijgen.  

Belangrijk om nu te onthouden: 

1. Deze crisis gaat ooit voorbij. Alles wat je nu doet gaat gevolgen hebben voor de periode ná 

deze crisis. Zorg dus dat je in deze tijd je daarop voorbereidt. Stel daar dus ook doelen voor, 

wat is je doel en wat heb je daarvoor nodig? Zorg dat je, als deze crisis voorbij is, zo goed 

mogelijk klaar staat om aan die doelen te werken.  

2. Angst, boosheid, verdriet en spanning horen erbij. Het is normaal om die te voelen. Het is 

ook normaal dat anderen die voelen. Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier met die 

spanning en emoties om. Er is daarin geen goed of fout. Wat we wel nodig hebben, is dat 

we met elkaar afstemmen om elkaar de ruimte te geven maar ook dat we goed voor elkaar 

blijven zorgen.  

3. Herinner jezelf eraan dat ook heel nare emoties te verdragen zijn en weer zullen overgaan. 

Het helpt je emoties te accepteren in plaats van te onderdrukken. 

4. Stimuleer dagelijkse activiteit en dagstructuur. 

5. Probeer niet iedere minuut het nieuws te volgen, dat kan de stress verhogen. 
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6. In plaats van te focussen op wat (niet meer) mogelijk is kun je je beter richten op wat wel 

nog mogelijk is. 

7. Wees creatief bij het verzinnen van manieren om toch contact te houden met anderen in 

deze periode. Praten met bekenden kan helpen om gevoelens van isolatie, angst of 

verveling te verminderen.  

3. Aanbevelingen 

Dit alles klinkt makkelijker dan het is, want te midden van de zorgen rondom geld of gezondheid 

is het lastig om daarop te focussen. Daarvoor hebben we een aantal aanbevelingen:  

Om zo goed mogelijk met de gevolgen van stress om te gaan hebben wij een aantal 

aanbevelingen en tips uitgeschreven, waaronder: 

1. Omgaan met spanning 

• Ontspanningsoefeningen 

2. Sport en spel 

• Sport en spel 

• Duursport 

• Krachtsport 

3. Eten en drinken 

• Voorbeeld gezond dieet 

4. Slapen 

• Tips 

5. Structuur 
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1. Omgaan met spanning 

We hebben een aantal oefeningen en ideeën rondom spanning op papier gezet. Hopelijk kunnen 

ze helpen bij het omgaan met spanning, zowel bij jezelf als in het gezin.  

Allereerst is het van belang om spanning op te merken. Let daarbij op LEGO: 

Lichamelijk: Hoe merk jij aan je lijf spanning? Adem je oppervlakkig, heb je hoofdpijn, heb je 

opgetrokken schouders, ben je aan het ijsberen? 

Emotioneel: Welke emoties voel je? Ben je bang? Ben je boos? Mensen die bang zijn willen van 

iets dat pijn of verdriet veroorzaakt weg en mensen die boos zijn willen iets dat pijn of verdriet 

verzaakt uitschakelen. Ga bij jezelf of bij de ander na wat het is dat pijn of verdriet veroorzaakt.  

Gedachte: Welke gedachten en welk gepieker leidt tot spanning? 

Omgeving: Welke sociale factoren en wat in je omgeving leidt tot spanning? Bijvoorbeeld word 

je gespannen van de buurman die doorlopend in zijn tuin staat te roken of stoort de radio je?  

 

Door goed te weten wat spanning veroorzaakt ben je er vroeg bij. Hoe vroeger je erbij bent, hoe 

beter je er iets aan kan doen.  

 

We hebben 3 oefeningen uitgeschreven die kunnen werken om met spanning om te gaan:  

1. Square Breauthing – ademhalen om rustig te worden bij langdurige spanning 

2. Soles of the Feet – mediteren om rustig te worden bij woede of angst 

3. Progressieve relaxatie – spierontspanning 

 

1. Square Breathing – ademhalen om rustig te worden bij langdurige spanningii 

Buikademhaling is een ontspannen vorm van ademen. Zoek een rustige plek op waar je 10 

minuten kunt zitten of liggen. Buikademhaling betekent dat je je buik plat maakt bij het 

uitademen: je duwt de lucht naar buiten en je navel naar binnen. Als je je buik ontspant, stroomt 

de lucht naar binnen en adem je in – je navel komt dan naar buiten en je maakt een bolle buik. 

Het helpt om 1 of 2 handen op je buik te houden. Vervolgens adem je op de volgende manier: 

- Vier tellen inademen 

- Vier tellen je adem inhouden vanuit je buik, dus niet vanuit je keel  

- Vier tellen rustig uitademen 

- Vier tellen je adem stilhouden – dus nog niet inademen!  

Dit herhaal je circa 20 keer achter elkaar, voel vooral wanneer je rustiger bent – dat is een betere 

graadmeter dan precies 20 keer deze oefening doen.  
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2. Soles of the Feet – mediteren om rustig te worden bij woede of angstiii 

Mediteren klinkt voor sommige mensen zweverig, anderen vinden het fantastisch. We hebben 

een oefening die voor beiden werkt. Je let daarbij op je voetzolen – je voeten zitten het verst weg 

van je hoofd en de gedachte erachter is dat je daardoor minder “in je hoofd” zit. De meditatie gaat 

als volgt:  

• Sta of zit met je voeten comfortabel en plat op de vloer.  

• Adem rustig en natuurlijk, doe verder niets. 

• Ga met je gedachten naar datgene wat je boos of bang maakt. Blijf bij dat gevoel van woede 

of angst.  

• Blijf in gedachten bij die boosheid of angst en voel hoe je lichaam daarop reageert: je hartslag 

die omhooggaat, je krijgt het warm of juist koud, je gaat sneller ademen.  

• Breng je aandacht nu naar de zolen van je voeten. Concentreer enkel op je voetzolen en 

nergens anders op.  

• Beweeg je tenen langzaam, voel hoe je schoenen of sokken om je voet heen zitten, voel de 

stof van de sok en hardheid van je schoen of de vloer, voel het tapijt of laminaat onder je 

voetzolen. Probeer zoveel mogelijk te voelen – hoe meer aandacht bij je voetzolen hoe beter!  

• Blijf rustig ademen en blijf focussen op je voetzolen tot je rustig en kalm voelt.  

• Oefen dit zodat je het bij een woede- of paniek-aanval in kunt zetten. Let dan op je voetzolen, 

net zolang tot je rustig bent.  

• De truc erachter is dat je je aandacht verlegd. Je kunt maar op één ding tegelijk concentreren, 

als dat je voetzolen zijn dan is dat niet datgene wat je van streek maakt en daardoor zakt de 

woede of angst vanzelf.  

3. Progressieve relaxatie – spierontspanningiv 

Progressieve relaxatie houdt in dat je je spieren eerst aanspant en vervolgens ontspant. Hierdoor 

verbeter je je bloedsomloop en lukt het beter om lichamelijk te ontspannen. Progressieve relaxatie 

kan gewoon in een stoel, op een plek waar je ca. 10 minuten niet gestoord wordt. Je doet het als 

volgt: 

• Zorg dat je in een comfortabele stoel zit en laat je lichaam even wennen aan de stoel, zorg 

dus dat je een goede zit hebt.  

• Tijdens deze oefening is het de bedoeling dat je ontspant. Voel je pijn of kramp? Ga dan niet 

verder, maar span dan minder hard aan of stop met aanspannen. 



 

 

 

 intravant bv.  dorpsweg 126c, 4223nh hoornaar  nl09ingb0006900147  kvk:63495775  algemene voorwaarden van toepassing  

@: info@intravant.nl 

i: www.intravant.nl 

t:  0851-302680 

• We beginnen met het linkerbeen. Trek je tenen naar je scheen toe, span aan voor ongeveer 

2 langzame tellen, en laat los – probeer zoveel mogelijk te ontspannen. Voel de vervolgens 

de ontspanning. Meestal voelt het warmer of zwaarder. Probeer ook het verschil te merken 

tussen je linker- en je rechterbeen. Herhaal deze oefening nog een keer.  

• Vervolgens doe je dit hetzelfde met je rechterbeen – trek je tenen naar je scheen. Doe ook dit 

twee keer op dezelfde manier als met je linkerbeen. Voel vervolgens of je linker- en 

rechterbeen hetzelfde voelen.  

• Deze oefening doe je vervolgens met je linkerkuit door die aan te spannen (je tilt dus je hak 

op). Daarna de rechterkuit.  

• Je bovenbeen span je aan door je voet in de grond te duwen en jezelf “in” de stoel. Voel de 

bovenkant van je bovenbeen aanspannen. Ook hier eerst links, en dan rechts.  

• De onderkant van je bovenbeen span je aan door je hak tegen de stoelpoot te zetten en je 

hamstrings aan te spannen (de onderkant van je bovenbeen dus). Je drukt je hak naar 

achteren tegen de stoelpoot. Ook hier weer 2 keer 2 langzame tellen, eerst links en dan rechts. 

Let goed op de ontspanning die je voelt, het doel van deze oefening is om heel bewust te 

ontspannen.  

• Je buik ontspan je door eerst je buik heel bol te maken – je probeert 2 tellen lang je navel zo 

ver mogelijk naar buiten te brengen. Doe dit twee keer, daarna probeer je je navel juist zo ver 

mogelijk naar binnen te brengen en een zo hol mogelijke buik te maken.  

• Je onderrug ontspan je je rug zo hol mogelijk te maken, je brengt je schouders dus naar 

achteren en spant je rugspieren aan. Ook hier weer 2 keer 2 langzame tellen. Breng daarna 

je bovenlichaam naar voren en “leun” over je bovenbenen – blijf zo even “hangen” met je 

armen voor je en voel de ontspanning in je rug.  

• Je schouderbladen ontspan je door je armen naast je schouders te brengen (in een soort T) 

en je armen naar achteren te brengen.  

• Je nek ontspan je hoofd in je nek te leggen. Vervolgens druk je je hoofd naar achteren.  

• Je borstpieren ontspan je door je hoofd naar voren te brengen, je drukt vervolgens je hoofd 

naar beneden.  

• Je biceps ontspan je door spierballen te maken, vervolgens laat je los. Je triceps ontspan je 

op dezelfde wijze: strek je armen en span je bovenarmen aan. Lukt dit niet? Zet je handen 

dan op het zitvlak van je stoel en “druk” jezelf een beetje omhoog. Houdt dit twee tellen vast 

en laat daarna los.  
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• Je onderarmen ontspan je door een vuist te maken van je hand en deze 2 tellen zo hard 

mogelijk te ballen. Vervolgens laat je los.  

• Vervolgens ontspan je je gezichtspieren door twee tellen lang een zo diep mogelijke frons te 

maken, je ogen dicht te knijpen en je lippen op elkaar te knijpen. Houdt dit twee tellen vast, 

en laat los. Ook hier, net als bij de andere oefeningen, twee keer herhalen.  

• Blijf even in je stoel zitten, haal diep adem, en voel de ontspanning. Doe deze oefening zo 

veel als nodig op een dag. Zeker op momenten dat je niet kan slapen kan deze oefening goed 

helpen om dieper te kunnen ontspannen.  

 

2. Sport en spel 

Bewegen is effectief in het verminderen van spanning. Ook wanneer je minder beweegt dan 

normaal omdat je bijvoorbeeld thuis werkt is het belangrijk om te blijven bewegen om rug- en 

nekklachten te voorkomen. Aanbevolen wordt om ten minste 30 minuten per dag mild-intensief 

te bewegen. Zowel duursport (rennen, fietsen, wandelen) als krachtsport (gewichtheffen, 

opdrukken, squats, sit-ups) helpen daarbij. Sporten waarbij concentratie nodig is (darten, bal 

hooghouden, kegelen) helpen om focus terug te vinden. Sporten waarbij samenspel nodig is 

(badminton, overgooien) of waar competitie nodig is (penalty’s nemen, tafelvoetbal, pingpongen) 

zorgen voor sociale steun. Meer tips over dit onderwerp zijn te vinden op www.quarantrain.org.  

 

Sport en spelv 

Met elkaar spelletjes doen is leuk! Echter zit je nu wellicht thuis met meer mensen dan 

spelmaterialen. Dus hier een aantal spelletjes die je met weinig materiaal kan doen.  

• Derdewereldbadminton, dit kun je met (grote) gezinnen doen: Ga in een cirkel of ovaal 

staan. Je begint net als met “gewoon” badminton, de speler speelt het hoedje naar degene 

met het racket tegenover hem/haar. Alleen wisselt de racket nu na elke slag, dus de speler 

geeft de racket naar degene links van hem/haar. Vervolgens moet de speler doordraaien. De 

overkant doet hetzelfde. Valt ’t hoedje op de grond? Dan ben je af en moet je naar de zijkant. 

Het spel is afgelopen als er nog 1 iemand over is.  

• Derdewereldpingpongen: Precies hetzelfde, maar dan met pingpongen.  

• “Tienen”/voetvolley: De bal overspelen in een cirkel zonder dat deze de grond raakt. Dit kun 

je vanaf twee personen spelen. Je kan er competities van maken, bijvoorbeeld proberen de 

http://www.quarantrain.org/
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20 te halen. Hooghouden oefenen is natuurlijk een prima oefenvorm om hier in je eentje heel 

erg goed in te worden.  

• Overgooien/bovenhandse volley: Hetzelfde als tienen, maar dan met de “volleybal”-manier 

van gooien.  

• Badminton: Dit kun je tegen elkaar spelen (wedstrijdje) maar kan ook samen (kijken hoe 

veel keer je over kan spelen). Dit laatste kan dus in competities, zijn de jongens beter dan de 

meisjes of zijn de kinderen beter dan ouders? Bij hyperactiviteit kun je dit nog moeilijker 

maken door iedereen een “veld” te geven of iedereen op een tafel te zetten waar je niet vanaf 

mag, hierdoor moet je dus veel secuurder gaan spelen en verhoog je de concentratie.  

• Annamaria-koekoek: Dit spel werkt enorm goed om een (drukke) groep weer rustig te 

krijgen. Ook handig voor vaders en moeder die wat rust kunnen gebruiken.  

• Pingpong-blaaswedstrijd: Op een (grote, liefst rechthoekige) tafel tegenover elkaar zitten. 

Eventueel kan dit ook op de vloer, dan moet je een “speelveld” uittekenen. Vervolgens moet 

je een pingpongbal in het “doel” (de tafelkant/speelveldkant) van je tegenstander blazen. Dit 

spel werkt erg goed voor gespannen/hyperventilerende kinderen.  

• Parcourtjes lopen: Tegen elkaar of tegen elkaars groep in estafette-vorm een parcour lopen 

met een plastic beker op je hoofd. Als het bekertje valt, moet je opnieuw beginnen. Maakhet 

extra spannend door het bekertje met water te vullen. Dit spelletje werkt goed als de focus 

wat kwijt raakt en teruggevonden moet worden.  

• Voeten van de vloer: Dit is een samenwerkingsspel. In een groep moet je van de ene kant 

van de ruimte/veld naar de andere en mag je eerst met alle voeten naar de overkant. 

Vervolgens moeten er 2 voeten minder naar de overkant (dat kan dus bijvoorbeeld op de rug 

van de ander, maar hinkelen is ook een optie). Vervolgens weer 2 voeten minder. Uiteindelijk 

wordt het dus heel lastig om naar de overkant te komen en wordt de creativiteit van iedereen 

nodig om te kijken hoe ver je komt. De uitdaging is natuurlijk om met zo min mogelijk voeten 

iedereen naar de overkant te krijgen.  

Duursportvi 

Duursport werkt om stress te verminderen, is goed voor je lichamelijke conditie en is goed voor 

je hersenen. Enkele voorbeelden van hoe je duursport op kunt pakken: 

• Je kunt duursport in je ééntje doen. Je prestatie vergelijken met anderen (bijvoorbeeld 

familie of vrienden die nu ook hardlopen) kan helpen om je doelen helder te krijgen. Maak 

hier bijvoorbeeld een kleine competitie van met je collega’s of familie: wie rent/wandelt/fietst 

er het verst in een week? Wie het snelst? Wie gaat de meeste dagen? Wie het langst in totaal? 
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• Duursport samen uitvoeren is één van de meest effectieve manieren om een gezondere 

leefstijl te creëren. Je werkt daarmee zowel aan je lichamelijke conditie, je geestelijke conditie 

als je sociale contacten. Enkele keren per week met elkaar wandelen is bewezen effectief in 

het vergroten van je lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Let er in deze situatie 

wel op dat je óf afstand houdt óf dit alleen met je gezin/huisgenoten doet.  

• Wandelen is een veel onderschatte sport. Een halfuur stevig wandelen per dag is enorm 

effectief in het verbeteren van je gezondheid en het verminderen van stress. Je kan dit alleen 

of samen doen, leeftijd en conditie zijn hier vaak geen beperking.  

• Hardlopen is een sport die makkelijk te doen is, snel voor een betere conditie zorgt en met 

behulp van apps voor iedereen toegankelijk is. Je kunt bij de meeste apps een gratis 

hardloopschema krijgen, ook kun je competitie met vreemden – maar ook met bekenden 

starten. Endomondo, Runkeeper, Runtastic, Strava en Nike Run Club zijn de bekendste, de 

laatste geeft de meeste motivatie en is bovendien totaal gratis.  

• In dit land heeft bijna iedereen een fiets. Om te sporten heb je helemaal geen flitsende 

racefiets nodig, het gaat juist om de beweging. 30 minuten mild-intensief bewegen is wat 

aanbevolen wordt, en met fietsen bereik je dat vrij makkelijk. Een route uitstippelen en je 

(woon)omgeving met de fiets verkennen kan een mooie gezinsactiviteit worden. 

Wedstrijdjes eraan koppelen helpt om de sfeer er in te houden, je kan bijvoorbeeld met elkaar 

een route langs molens of kastelen plannen waarbij de eerste die het gebouw ziet een punt 

heeft, degene met de meeste punten is vervolgens winnaar.  

Krachtsportvii 

De sportscholen zitten dicht! Daardoor kun je al snel denken dat krachtsport er niet meer in zit. 

Gelukkig kun je met je lichaamsgewicht en wat huis-tuin-keuken-meubilair genoeg oefeningen 

doen die je megafit de zomer in gaan sturen. Wissel spiergroepen zoveel mogelijk af, dus de ene 

dag buik, de andere dag squats – zo hou je het langer vol.  

• Ook hier: Je kan dit alleen doen en een competitie opstarten met je collega’s, vrienden of 

familie om je doelen hoog te houden. Samen doen (en kijken wie er nu echt de meeste 

buikspieroefeningen kan) helpt ook enorm om gemotiveerd te zijn en blijven. Zorg ook hierin 

voor elkaar!  

• Push-ups: Opdrukken traint je bovenarmen, borstspieren, schouderspieren, buikspieren en 

rugspieren. Probeer opdrukken altijd te doen met een rechte rug (je lijf in rechte lijn dus) en 

zo diep mogelijk (je neus moet bijna de grond raken). Je kan meerdere vormen doen, 

bijvoorbeeld:  
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- Opdrukken vanaf je knieën als je het zwaar vindt. Leg een kussen onder je knieën als je ze 

heel wil houden.  

- Opdrukken met je voeten op een stoel maakt het juist wat zwaarder. Hoe hoger de stoel, 

hoe zwaarder de push-up.  

- Opdrukken met je voeten op een stoel en je linker- en rechterhand op een stoel. Hierdoor 

kun je veel “dieper” opdrukken en train je je borstpieren meer.  

- Opdrukken en vervolgens 1 arm omhoog brengen. Je eindigt dan in een T-houding 

waarbij 1 hand op de grond steunt en 1 hand recht omhoog wijst. Wissel dit af met links 

en rechts.  

• Sit-ups: Vaak voeren mensen deze niet goed uit, je kan hierdoor forse schade aan je rug 

krijgen. Die hebben we dus niet meegenomen! Wel hebben we de volgende oefeningen voor 

je buikspieren.  

• Planken: Steun op je ellenbogen en ga in de opdrukstand staan, dus in plaats van op je 

handen leun je op je ellenbogen. Hou je rug recht en trek je navel iets naar binnen zodat je je 

buik goed aanspant. Je steunt nu op je onderarmen en tenen en maakt van je lichaam een 

zo recht mogelijke plank. Je schouders, heupen en voeten vormen een rechte lijn, parallel 

aan de grond. Je rug mag niet bol of hol zijn. Kijk niet naar beneden of recht voor je uit, maar 

naar de plek tussen je handen. Hoe simpel dit ook lijkt: het kost flink wat inspanning om je 

lichaam precies zo recht als een plank te houden. Voor je het weet zakken je billen richting 

grond of houd je ze juist te veel in de lucht. 

- Te makkelijk? Op zoek naar variatie? Komt-ie!  

- Zijwaartse plank: Ga liggen op je zij en laat je voeten op elkaar rusten. Steun met je 

onderarm en elleboog op de vloer. Til jezelf op, maar houd de onderarm op de vloer: je 

lichaam vormt samen met de grond een driehoek. Zorg voor een rechte lijn van schouder, 

heup en voet. Voor een extra uitdaging til je je bovenliggende been hierbij op en maak je 

“knip-bewegingen” zoals met een schaar. 

- Hoog-laag: Begin in een hoge plank: deze is hetzelfde als de basisplank, maar dan met 

gestrekte armen – de opdrukstand dus. Ga vervolgens naar de basisplank door eerst op je 

ene en vervolgens ook op je andere onderarm te leunen. Daarna strek je eerst de ene en 

daarna de andere arm zodat je weer in de hoge plank komt. Zo wissel je hoog en laag steeds 

af.  
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- Omgekeerde plank: Ga recht op de grond zitten met je benen gestrekt. Zet je handen 

ongeveer 20 centimeter achter je plat op de grond en duw je heupen omhoog tot je zo recht 

bent als een (omgekeerde) plank. 

- Samen planken? Ga tegenover de ander liggen in de hoge of basisplank. Til vervolgens 

allebei je rechterarm op en geef elkaar een high five. Zet je hand of warm weer op de grond 

en geef elkaar daarna een high five met de linkerhand. 

- Superman: Begin in de basisplank of de hoge plank. Til rustig één arm op naar voren en til 

vervolgens het tegenovergestelde been op. Heb je je linkerarm in de lucht, dan houd je dus 

tegelijkertijd je rechterbeen omhoog. Houd dit even vast en wissel daarna af met je andere 

arm en been. 

- Met een bal: Je kunt ook planken met je handen, armen of voeten op een bal. Door het 

gewiebel van de bal moet je extra hard werken om je lichaam in evenwicht te houden. 

• Rugspieren (“dolfijnen”): Ga plat op je buik liggen en strek je armen volledig naar boven 

uit. Span je buik aan en druk je bekken in de mat. Trek je rug niet hol. Lift langzaam je 

bovenlichaam en voeten een paar centimeter van de grond. Hou even vast en ga langzaam 

terug. Adem in als je opkomt, pauzeer op het hoogste punt. Adem uit als je teruggaat naar 

de beginpositie. 

• Squats:   

1. Ga rechtop staan met je voeten plat op de grond. Zet je voeten uit elkaar op 

schouderbreedte en laat ze licht naar buiten wijzen, zo’n 30° oftewel naar 11 uur en 1 uur.  

2. Strek je armen voor je uit, dit geeft je extra balans. 

3. Beweeg je heupen en billen naar achteren, zak langzaam door je knieën richting de grond 

en zorg dat je je knieën naar buiten richt. 

4. Blijf één tot enkele seconden in positie en kom vervolgens weer rustig, gecontroleerd 

omhoog. 

5. Zet kracht vanuit je hielen, strek je knieën en beweeg je heupen en billen naar boven. 

6. Gebruik enkel je benen en billen om terug omhoog te komen, niet je rug en armen. Houd 

je borst gedurende de hele oefening recht en omhoog. 

Lunges:  

1. Sta rechtop met je benen op heupwijdte uit elkaar. Leg beide handen op je heupen. 

2. Span je buikspieren aan zodat je je rug rechtop houdt. 

3. Doe met één voet een grote stap naar voren. Hoe langer je bent, hoe groter je stap is. 

4. Je achterste voet til je iets op, zodat je teen de vloer nog aanraakt maar je hiel niet meer. 
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5. Buig beide knieën tegelijk. Het doel is om beide knieën te laten stoppen in een hoek van 90 

graden. 

6. Zorg ervoor dat je voorste knie altijd in lijn blijft met je voet, nooit er overheen. 

7. De knie van je achterste been raakt de vloer nét niet. 

8. Blijf een paar seconden in deze houding staan en lift vervolgens jezelf weer op om weer in 

de beginpositie te komen. 

9. Herhaal de lunge met het andere been. 

Te makkelijk? Neem een volle waterfles of een tas met daarin een baksteen/stoeptegel/zwaar 

voorwerp en begin je lunge met je handen naast je schouders. Al je zakt, laat je je handen zijwaart 

zakken (dus je biceps hebben het nu zwaar). Als je omhoogkomt breng je je handen weer terug 

naar de startpositie.  

Waiters-walk: 

Deze oefening traint vrijwel je hele lijf. Neem een volle schooltas (of, om het spannend te maken, 

een dienblad vol met plastic glazen met water) en wandel hiermee een parcours af. Hoe zwaarder 

je tas/dienblad, hoe zwaarder de oefening. Zorg dat je de tas/dienblad naast je oor houdt.  

 

3. Eten en drinkenviii 

Zorg dat je goed en regelmatig eet. Ontbijten en op vaste tijdstippen eten is bewezen effectief in 

het verminderen van spanningsklachten. Ook als je geen honger hebt, probeer toch te eten. 

Voedsel zonder veel suikers of snelle koolhydraten werkt het best. Jezelf (of je kind) eten of 

drinken geven met veel suikers en/of veel cafeïne is niet zo handig als je rust wil. Cafeïne wordt 

afgeraden na 16:00, verder is de aanbeveling (voor suikers) vanuit het Voedingscentrum om niet 

meer dan 1 glas frisdrank per dag te drinken. Let er daarbij op dat je ook niet te veel of te weinig 

eet. Voor een gezond gewicht en het houden daarvan, moet er een evenwicht zijn in de hoeveelheid 

energie die de voeding levert en de hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt. Wanneer je door 

de verandering in ritme minder beweegt dan normaal dan heb je minder calorieën nodig op een 

dag dan dat je gebruikelijk nodig hebt. Hoeveel energie iemand verbruikt, is afhankelijk van 

geslacht, lengte, leeftijd, gewicht, hoeveel hij of zij beweegt en de zwaarte van de inspanning. Op 

www.voedingscentrum.nl kun je alle tips rondom gezond eten en caloriebehoefte terugvinden.  

Tenslotte: Alcohol werkt op de korte termijn om te ontspannen, op de lange termijn word je er 

sneller gefrustreerd van en minder stressbestendig. Drink 4 dagen per week niet en matig je 

alcoholgebruik. Roken werkt overigens bewezen niet om te ontspannen of te ontstressen…  

http://www.voedingscentrum/
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4. Slapen 

Slaap voldoende en op vaste tijden. Op vaste tijden slapen bereik je door op tijd wakker te 

worden. Zet je wekker dus op een vast tijdstip, ook als je (te) laat ben gaan slapen of als je helemaal 

niet hebt kunnen slapen ga je uit bed. Doe dat elke dag (in het weekend iets uitslapen mag). De 

volgende nacht ben je dan namelijk vermoeider en zal je waarschijnlijk beter slapen. Dit geldt voor 

ouders als kinderen. Overdag slapen is overigens voor de meeste volwassenen funest voor een 

goede nachtrust in dit geval. Een overzichtje van hoeveel slaap je nodig hebt:  

• 4-12 maanden: 12 tot 16 uur slaap  

• 1-2 jaar: 11 tot 14 uur  

• 3-5 jaar: 10 tot 13 uur  

• 6-12 jaar: 9 tot 12 uur  

• 13-18 jaar: 8 tot 10 uur 

• Volwassenen: 6,5 tot 8 uur  

Slaap betekent: Slapen. Dus niet op je telefoon kijken, tv kijken, boek lezen of nakletsen. Moeite 

met slapen of in slaap vallen? Onderstaan delen wij graag nog een aantal tips met jullie. 

Tipsix 

• Bouw ’s avonds je dag af. Kijk niet meer naar fel licht van bijvoorbeeld mobiele telefoon of 

tablet. Beperk fysiek of mentaal zware activiteiten en bedenk een ritueel dat je kan helpen 

bij het afronden van je dag.  

• Neem geen warm bad of douche vlak voor het slapen gaan. Een douche of bad verhoogt je 

lichaamstemperatuur en hartslag, waardoor je minder makkelijk in slaap valt. Een warm 

bad of douche in het begin van de avond kan wel. 

• Zorg voor een comfortabele, koele (16 – 21 graden Celsius), donkere en stille slaapkamer. 

Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen en te vrijen. Ga geen tv kijken en leg je mobiele 

telefoon weg of laat deze in een andere ruimte. 

• Neem zorgen niet mee naar bed. Piekeren/zorgen (ook over niet slapen) kunnen ervoor 

zorgen dat je moeilijk in slaap valt. Als gedachten je wakker houden, kun je overdag een 

‘piekerhalfuurtje’ reserveren. Op deze manier heb je deze zorgen al een keer overdacht 

en/of opgeschreven. 

• Probeer niet krampachtig om in slaap te vallen. Dit maakt het probleem alleen maar groter. 

Je kunt dan beter even uit bed stappen en iets rustigs doen bij weinig licht (geen 

beeldschermen!).  
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• Draai de wekker om. Voortdurend op de klok kijken als je wakker ligt, kan voor frustraties 

of angst zorgen. Waardoor je juist wakker ligt in bed. 

• Slaap niet meer dan nodig is om je de volgende dag uitgerust te voelen. Beperk de tijd die 

je in bed doorbrengt. Het helpt de slaap te verankeren en dieper te maken. Heel lange 

bedtijden leiden tot verbrokkelende en lichte slaap. 

• Sta elke dag om dezelfde tijd op. Dit helpt om ’s avonds gemakkelijker op dezelfde tijd in 

slaap te vallen en je biologische ritme te verankeren. Wil je uitslapen? Probeer dan 

maximaal 2 uur later op te staan dan je normaal doet. 

• Doe geen dutjes overdag. Dit kan het inslapen bemoeilijken en de slaap ’s nachts verstoren. 

Als je niet zonder een middagslaap de dag door kunt komen, doe dit dan maximaal 30 

minuten en vóór 15.00 uur. 

• Probeer ook stimulerende middelen overdag en in de avond te beperken. Koffie, thee, 

energydranken, chocolade en nicotine bijvoorbeeld kunnen het inslapen bemoeilijken en 

de slaap lichter maken waardoor je regelmatig wakker wordt. Alcohol zorgt voor verstoring 

van de slaap in de tweede helft van de nacht. Beperk de inname van alcohol overdag en 

neem dus geen alcohol als slaapmutsje. 

 

5. Structuur 

Als je geconfronteerd wordt met iets dat onbekend of onverwacht is, dan levert dat chaos op. Te 

veel chaos leidt tot spanning, te veel spanning tot paniek. Om met chaos om te kunnen gaan is 

het nodig dat er (opnieuw) structuur wordt gevonden die past bij de huidige situatie. Welke 

structuur voor jou en je familie/gezin/huisgenoten het best werkt, is aan jou en je omgeving. Een 

goede structuur biedt houvast, maar is ook weer niet zo rigide dat mensen zich beklemd voelen. 

Daar de balans tussen vinden is dus een kwestie van aanvoelen, overleggen en evalueren.  

Een voorbeeldje van een rooster: 

07:30: Opstaan 

08:00: Ontbijten 

08:30: Wandeling  

09:00: Thuiswerken / schoolwerk 

10:00: Koffiepauze met een buitenspel 

10:30: Thuiswerken / schoolwerk 

12:00: Lunchpauze met een halfuur buiten spelen 

13:00: Schoolwerk 
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14:30: Koffiepauze en daarna schermtijd 

16:30: Sportuurtje 

18:00: Eten 

19:00: Huishoudelijke taken 

20:00: TV kijken, slapen  
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4. Het Samenwerkingsproject.  

Psycholoog Martin Appelo heeft een document ontwikkeld voor gezinnen en voor teams om in 

deze noodgedwongen situatie zo goed mogelijk met elkaar om te gaan. We hebben, licht 

aangepast, deze overgenomen: 

De Deelnemers 

Een samenwerking wordt gevormd door een groep mensen die met elkaar in hetzelfde 

schuitje zitten. Het kan in dit geval gaan om een stel, een gezin of een team. Deelname is vrijwillig 

– dwing je partner of kind dus niet om per-sé mee te doen….spanning is er al genoeg. Kinderen 

kunnen vanaf een jaar of 7 meedoen, maar de ouders geven altijd de grenzen aan. Aan ouders dus 

om in te schatten wie er wel of niet meedoen in De Samenwerking.  

Spelregels 

1. We zitten met elkaar in deze crisis. We zorgen er samen voor dat deze crisis niet tussen 

ons in komt te staan.  

2. We respecteren elkaars manier om met stress om te gaan (zogenoemde 

overlevingsstrategieën). Mensen die veel stress meemaken, beschermen van nature vooral 

zichzelf. Overleven is dan belangrijker dan rekening houden met anderen. Hierdoor 

kunnen relaties onder spanning komen te staan. Om te voorkomen dat we elkaar verwijten 

maken, de schuld geven en ruzie gaan maken, respecteren we elkaars 

overlevingsstrategieën. We zijn echter ook bereid om te zorgen dat die op elkaar afgestemd 

zijn.  

3. We helpen elkaar en verdelen de taken naar wie wat aankan. Naast emotionele belasting 

gaat de crisis gepaard met veel dagelijkse ongemakken zoals het missen van een normale 

daginvulling en het bovenop elkaar zitten. We brengen steeds opnieuw in kaart waar de 

wij behoefte aan hebben, en wat er gedaan moet worden om de zaak (of dat nu je gezin of 

je relatie is) draaiende te houden. We verdelen de taken en houden daarbij rekening met 

wie wat aankan.  

4. Er is meer dan Corona. Alle betrokkenen doen hun best om door te gaan met niet-corona-

gerelateerde zaken en geven elkaar daar gelegenheid voor. Dit is enorm belangrijk, zorg er 

dus voor dat niet de hele dag in het teken staat van Corona (en zet dus de radio uit en leg 

je mobiel weg) en heb het over andere dingen (wat je gaat doen na Corona of wie het beste 

is met Mario Kart).  

5. Geef duidelijk aan wat je wel en niet wilt. Wat kunnen de andere 

gezinsleden/partner/huisgenoot/kinderen doen of laten om jou de komende tijd te 
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steunen en wat kan jij doen of laten om de anderen te steunen? Eerlijk en duidelijk 

aangeven wat je wel of juist niet wilt of kunt, is de kern van dit project. Daarbij realiseert 

iedereen zich dat behoeftes sterk kunnen wisselen. Bij heftige stress is er meestal meer 

behoefte aan gezamenlijkheid. Is de stress wat minder, dan is het vaak gewenst om elkaar 

wat meer met rust te laten. In het geval van kinderen: Vraag hiernaar! Wat wil je kind wel 

en wat wil je kind niet, wat kan je wel doen en wat moet je juist niet doen om je kind te 

steunen en wat moeten je kinderen onderling wel en niet doen om elkaar te steunen.  

6. Geef ruimte en verdraag verschillen. Een goede relatie (zowel als partner of als gezin) 

bestaat uit twee zaken. Ten eerste de behoefte om bij elkaar te zijn. Ten tweede het 

vermogen om vrije ruimte te geven. Dit impliceert dat je het verdraagt dat de ander anders 

is dan jij graag zou willen. Dit geldt helemaal voor het omgaan met kinderen: Ze doen vaker 

niet dan wel wat jij graag zou willen. Binnen de regels van het gezin dien je die verschillen 

te accepteren, er zit dus een duidelijk verschil in Huisregels en Het Ideale Gezin – het eerste 

bepaal je uiteindelijk als ouder, het tweede bestaat niet.  

Besprekingen 

Samenwerking staat en valt met het regelmatig houden van besprekingen. Zeker in het begin 

kan het geen kwaad om dagelijks een bespreking te houden. Er wordt gewerkt met een agenda, 

een voorzitter en een notulist. Vaste agendapunten zijn: 

1. Thermometer. Iedereen vertelt hoe hij of zij zich op dit moment voelt. De anderen mogen 

toelichting vragen of aangeven dat ze het herkennen, maar commentaar geven of in discussie gaan 

mag niet – dus ook niet in fronsen, zuchten of steunen!  

2. Verbinding maken. De projectleden vertellen wat hen de afgelopen periode in positieve zin 

aan zichzelf en de anderen opviel. Dit is vooral bedoeld om de positieve onderlinge verbondenheid 

te benadrukken. 

3. Waar heb ik behoefte aan en wat heb ik van jullie nodig? Alle gezinsleden geven om beurten 

aan waar ze de komende periode behoefte aan hebben en wat anderen de komende tijd kunnen 

doen of laten om dit mogelijk te maken. De wensen mogen persoonlijk geformuleerd worden: ‘Ik 

zou graag willen dat jij…’. Er wordt goed genotuleerd en pas bij het volgende agendapunt 

gereageerd.  

4. Wat heb ik jullie te bieden? De voorzitter noemt een voor een de hiervoor genoteerde wensen. 

Vervolgens geeft iedereen per wens aan wat hij of zij voor de ander kan doen of laten om deze 

wens mogelijk te maken. 
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5. Restwensen. De voorzitter noemt de wensen van punt 3 die bij punt 4 niet werden ingewilligd 

en vraagt wat hiermee moet gebeuren. Trekt iemand z’n wens in, kan die anders geformuleerd 

worden of is er toch iemand die kan helpen? Soms blijven wensen onvervuld. Dan is het niet 

anders. 

6. Taakverdeling. Welke dingen moeten er nog geregeld worden voor de komende tijd. Denk 

hierbij aan boodschappen doen, koken, schoonmaken en huishoudelijke taken. Rekening 

houdend met ieders belastbaarheid wordt afgesproken wie wat gaat doen. Gebruik hierbij een 

corveelijst! 

7. Afsluiting. De voorzitter inventariseert of er nog mensen zijn die iets willen bespreken? Zijn 

er nog vragen of opmerkingen? Tenslotte wordt de volgende bespreking gepland. 
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5. Tenslotte 

• Ben je alleen? Bel dan met anderen, bij voorkeur via beeldbellen. Bespreek met de ander 

hoe jij je voel. Bespreek je dagrooster, je doelen, samen redden we het.  

• Hou je ogen op de lange termijn. Het komt uiteindelijk weer goed. Beïnvloed de zaken waar 

je invloed op hebt, accepteer de zaken waar je geen invloed op hebt. Je heel druk maken 

om alles wat er gebeurt maar waar je niks aan kan veranderen is funest voor jou en je 

omgeving.  

• Maak zo min mogelijk ruzie en probeer vooral geen discussie te winnen. Als jij met je 

partner in discussie gaat en je wint ‘m, dan heb je dus gewonnen van de persoon waar je 

nog flink wat nachten en dagen mee verder moet. Je wil je partner zo sterk en gezond 

mogelijk, niet gekwetst en beschadigd. Door voor elkaar te zorgen hou je je relatie gezond, 

of dat nu met je partner is of met je kinderen.  

• Vragen? Kom je er niet uit? Behoefte aan steun? Stuur een mailtje o.v.v. Coronahulp naar 

info@intravant.nl en we nemen contact met je op.  

 

 

  

mailto:info@intravant.nl
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i Wil je hierover meer weten? Martin Appelo, psycholoog, geeft goede uitleg over onder andere de huidige crisis en 
een aantal zaken hebben we dus overgenomen van zijn aanbevelingen. Zie ook: www.martinappelo.nl 

 
ii Voor meer informatie over ademen: zie Mark Divine, Mr Breath of “Verademing” van psychiater Bram Bakker en 

Koen de Jong 
 
iii Singh, N. N., Wahler, R. G., Adkins, A. D., Myers, R. E., & Mindfulness Research Group. (2003). Soles of the feet: 

A mindfulness-based self-control intervention for aggression by an individual with mild mental retardation and 
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