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juli  HYGIËNE
In de maand juli staat binnen het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ het thema hygiëne centraal. We hebben niet alleen 
aandacht voor voedselhygiëne, maar staan ook stil bij uiterlijke verzorging en slaaphygiëne. Zo kijken we naar goede 
tandverzorging, huidverzorging, voetverzorging en een goede nachtrust. Hoe kun je op een veilige manier omgaan 
met voedsel en dus een voedselinfectie voorkomen? Hoe voorkom je onnodige problemen zoals gaatjes in je tanden of 
vervelende luchtjes?

TIP 1: ZORG VOOR GOEDE HYGIËNE IN DE KEUKEN 

Natte vaatdoekjes, keukendoeken en afwassponsjes zitten vol met bacteriën. Komen ze met eten in 

aanraking, dan kun je flink ziek worden. Verschoon vaatdoekjes en sponsjes elke dag en vervang handdoeken 

en theedoeken regelmatig. Was ze minimaal op zestig graden om alle bacteriën te doden.

TIP 2: HOUD BEDERFELIJK VOEDSEL GOED GESCHEIDEN VAN OVERIG VOEDSEL EN MATERIAAL
Kruisbesmetting wordt veroorzaakt doordat bederfelijk voedsel in aanraking komt met ander voedsel. 

Belangrijk is dat je na aanraking van bederfelijk voedsel goed je handen wast en dat je het materiaal alleen 

maar gebruikt voor het bederfelijk eten. Gebruik voor het snijden van groenten dan ook een aparte snijplank 

en een ander mes.

TIP 3: POETS TWEE KEER PER DAG TWEE MINUTEN JE TANDEN 
Een goede tandverzorging is belangrijk voor onze gezondheid en een frisse adem. Een slechte 

mondgezondheid vergroot de kans op gaatjes, ontstekingen aan het tandvlees, maar ook het risico op een 

longontsteking en op hart- en vaatziekten. Poets daarom tweemaal daags je tanden, een half uur na het 

ontbijt en voor het slapen gaan. Neem hiervoor 2 minuten de tijd.

TIP 4: WAS JE HANDEN REGELMATIG
De meeste ziekteverwekkers worden via de handen verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met 

water en zeep verklein je de kans dat jij of iemand in je omgeving ziek wordt. Was je handen sowieso voor 

het (klaarmaken van) eten, na een toiletbezoek, na het schoonmaken, na het buiten spelen, na het aaien van 

dieren en na hoesten, niezen of het snuiten van de neus.

TIP 5: ZORG VOOR EEN GOEDE SLAAPHYGIËNE
Om goed de dag door te komen is een goede nachtrust enorm belangrijk. Mocht je geen goede 

slaper zijn kijk dan eens op internet voor tips en zoek hulp als het uiteindelijk echt niet beter 

wordt. Belangrijk is om twee uur voor het slapen gaan niet naar het scherm van je tv, laptop of 

smartphone te kijken. Ook kun je zes uur voordat je gaat slapen beter geen koffie meer drinken. 

Vroeg in de avond bewegen of sporten in de buitenlucht helpt juist wel goed, mits je dit niet vlak 

voor het slapen doet.

5 tips


