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Januari  stoppen met roken
GGZ Friesland wil vanaf 2019 geheel 
rookvrij zijn. Hoe zorgen wij er met elkaar 
voor dat onze locaties rookvrij blijven? 
Op iedere MindUp locatie wordt een 
introductie gegeven over de training ‘Voel 
je vrij, stoppen met roken’. Daarnaast wordt 
iedere locatie uitgedaagd voor de leefstijl 

challenge ‘Hoe maak je jouw locatie rookvrij?’.

Februari  vers koken
Vol goede moed kunnen we werken aan fitheid 
en eetgewoonten. Dit doen we onder meer door 
lekker en gezond te koken met elkaar. We gaan 
koken met de koks van MindUp en laten ons door 
hen inspireren. Ook kijken we naar koken in het 
algemeen. Hoe maak je bijvoorbeeld gerechten 
klaar en hoe zorg je ervoor dat voedingsstoffen 

niet verloren gaan? 

Maart  veiligheid
Het jaar 2019 staat binnen MindUp in het teken van 
veiligheid. Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat we 
ons veilig voelen in onze omgeving? We hebben met 
elkaar aandacht voor brandveiligheid en welke risico’s 
wij in onze omgeving kunnen lopen. Wat moet je doen 

als er toch iets ernstigs gebeurt?

April  effect gezonde leefstijl
Wat doet gezonde voeding, voldoende 
bewegen en het vinden van ontspanning 
met ons? Het CIOS organiseert in deze 
maand de gezonde week en er wordt een 
fietsdriedaagse gehouden. Er wordt langs 
alle MindUp locaties gefietst waarbij op 
iedere locatie een lekkere snack wordt 
klaargemaakt en gegeten.

Mei  Sport en bewegen
We bekijken deze maand met elkaar waarom bewegen 
zo belangrijk en gezond is. We ontdekken hoe je, zonder 
aan een sport te doen, ervoor kunt zorgen dat je in je 
dagelijks leven toch voldoende beweging krijgt. MindUp 
biedt vele sportactiviteiten aan. Op woensdag 22 mei is 
de jaarlijkse sportdag in Franeker.

Juni  ontspanning
Ook ontspanning is een belangrijke pijler voor 
een gezonde leefstijl. Veel mensen ervaren 
stress waarbij de hersenen worden overprikkeld. 
Stress veroorzaakt lichamelijke en geestelijke 
klachten. Met elkaar gaan we op zoek naar 
manieren van ontspanning. Als gezamenlijk 
uitje gaan we met de boot de Waddenzee op en 
is er de mogelijkheid om wad te lopen.

Juli  hygiËne
Goede hygiëne hoort bij een gezonde leefstijl. In deze 
maand hebben we aandacht voor goede voedselhygiëne 
en onze uiterlijke verzorging. We bekijken samen 
hoe we op een veilige manier moeten omgaan met 
voedsel en hoe we voedselinfecties kunnen voorkomen. 
Goede uiterlijke verzorging voorkomt veel onnodige 
problemen zoals gaatjes in je tanden of vervelende 
luchtjes. We gaan het onder andere hebben over tandverzorging, 
huidverzorging, voetverzorging en een goede nachtrust.

Augustus  muziek
Deze maand staat volop in het teken van muziek. 
Muziek ontroert, maakt je vrolijk, biedt troost en 
geeft verbondenheid. Het kan je ontspannen en je 
kunt er samen van genieten. Met elkaar gaan we 
muziek maken en beleven. We sluiten de computer 
aan op de tv, zoeken onze favoriete muziek en 
starten de karaoke avond!

September  gezamenlijke hobby’s
In deze maand gaan we het met elkaar hebben 
over hobby’s. Wat zijn ieders hobby’s en kunnen 
we daar samen iets aan beleven? We zoeken 
met elkaar naar leuke activiteiten die we samen 
kunnen ondernemen. Ook staan we stil bij het 
onderwerp verveling. Wat is verveling? Wat zijn 

de gevaren en hoe kunnen we verveling voorkomen?

Oktober  vegetarisch eten
Er zijn steeds meer vegetariërs. Zij eten bewust geen vlees, vis 
of gevogelte vanwege het dierenwelzijn, het milieu of omdat 
ze vlees niet gezond of lekker vinden. Vlees weglaten uit je 
menu kan prima, mits je vervangers eet. Met elkaar staan we 
stil bij de voor- en nadelen van vlees eten. Wat maakt vlees 

gezond of juist ongezond en wat zijn goede vleesvervangers?

November  weerbaarheid
Iemand vraagt jou voor de zoveelste keer iets 
wat je eigenlijk niet wilt. Wat doe je? Heb je 
genoeg zelfvertrouwen om er nu echt eens 
iets van te zeggen? We staan stil bij wat 
zelfvertrouwen is en wat de gevolgen zijn van 
weinig zelfvertrouwen. Binnen MindUp is er de 
weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’. Je leert de balans te vinden 

tussen weerbaarheid (rots) en sociale opstelling (water).

December  sociaal netwerk
Een sociaal netwerk is van enorm groot belang. 
Het is een groep mensen met wie je een sociale 
relatie hebt en waarbij je steun en plezier vindt. 
We staan met elkaar stil bij de verschillende 
sociale netwerken die wij hebben. Denk aan 
familieleden, vrienden, buurtgenoten en 
medebewoners. Waarin ligt ieders behoefte en hoe onderhouden 
we ons sociale netwerk?

Een bewuste leefstijl en gezonde voeding draagt bij aan herstel. In 2019 zal het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ stilstaan bij de 
drie pijlers van een gezondere leefstijl: gezonde voeding, voldoende bewegen en het vinden van ontspanning. Iedere maand 
behandelen we een uniek thema dat bijdraagt aan jouw fitheid. Op deze kalender vind je een overzicht van alle thema’s die in 
2019 aan bod komen.

MindUp werkt aan een gezonde leefstijl


