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KALENDER 2020
leefstijlproject ‘zo fit als je kunt’

januari
bugettering

februari
gezonde voeding

maart
hygiËne en uiterlijke 
verzorging

april
ontspanning

mei
Sport en Beweging

JUNI
natuur en milieu

JULI
creativiteit

AUGUSTUS
slapen

SEPTEMBER
vegetarisch en
veganistisch eten

oktober
verslaving

november
weerbaarheid

december
sociaal netwerk



Januari  budgettering
Het is soms lastig om uit te komen met geld. 
We bespreken hoe we overzicht kunnen krijgen in 
onze financiën en delen tips met elkaar. Zo kun je 
via de gemeente proberen bijzondere bijstand aan 
te vragen en zijn er binnen GGZ Friesland online 
modules die specifiek gaan over geldbeheer. Ook 
bekijken we de werkzaamheden van een bewindvoerder en welke 

internetsites je kunnen ondersteunen bij budgettering.

februari  gezonde voeding
We gaan met elkaar in gesprek over voeding. Wat is 
gezonde voeding en wat juist niet? Ook onderzoeken we 
met elkaar hoe de voedingsindustrie ons verleidt tot het 
kopen van ongezonde producten. We gaan met elkaar in de 
keuken aan de slag en zorgen ervoor dat voedingsstoffen 
hierbij niet verloren gaan.

maart  hygiËne en uiterlijke verzorging
Een goede hygiëne hoort bij een gezonde leefstijl. Goede 
hygiëne voorkomt veel onnodige problemen zoals 
gaatjes in je tanden of vervelende luchtjes. We gaan het 
hebben over tand-, haar-, huid- en voetverzorging. Met 
elkaar ontdekken we wat hierbij komt kijken en hoe we 
elkaar hierin kunnen stimuleren. Op de Marshallweg 
wordt er deze maand een ‘beautymiddag’ georganiseerd. 

April  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. Het is daarom 
erg belangrijk dat je voldoende ontspanning vindt. 
Met elkaar gaan we op zoek naar het vinden van 
ontspanning. Ook gaan we deze maand met elkaar naar Ameland.

Mei  Sport en beweging
We bekijken met elkaar waarom bewegen zo belangrijk en 
gezond is. We ontdekken hoe je, zonder aan een sport te 
doen, kunt zorgen voor voldoende beweging in je dagelijks 
leven en we ondernemen verschillende sportactiviteiten. 
Ook organiseren CIOS-studenten deze maand weer een 
gezamenlijke sportdag in Franeker.

Juni  natuur en milieu
Voor ieder mens is de natuur en het milieu belangrijk. 
Het zorgt namelijk voor een toename van positieve 
gevoelens, ontspanning en energie. Daarnaast 
vermindert het pijn en negatieve emoties zoals 
boosheid, vermoeidheid en somberheid. We staan 
deze maand daarom uitgebreid stil bij dit thema. Als 
gezamenlijk uitje gaan we met de boot de Waddenzee 
op en is er de mogelijkheid om op het wad te lopen.

juli  creativiteit
Creativiteit is een breed begrip. Het staat voor het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën en het realiseren 
ervan. Kunstenaars uiten hun creativiteit in 
activiteiten als schilderen, kleien, dans en bouwen. 
Bezig zijn met creativiteit zorgt voor afleiding, 
fantasie en ontspanning. We gaan samen creatieve 
activiteiten ondernemen en halen de kunstenaar in 
onszelf naar boven!

Augustus  slapen
Slapen is belangrijk voor een goede gezondheid. 
Slapen zorgt ervoor dat je herstelt van alle 
prikkels die je overdag binnenkrijgt. Mensen die 
slecht slapen zijn vaak chagrijnig, prikkelbaar, 
moe en kunnen zich minder goed concentreren. 
We gaan onderzoeken wat helpt bij een goede nachtrust en wat de 
mogelijke oorzaken kunnen zijn van een slechte nachtrust.

September  vegetarisch en veganistisch eten
Vegetariërs eten bewust geen vlees, vis of gevogelte 
vanwege het dierenwelzijn, het milieu of omdat ze 
vlees niet gezond of lekker vinden. Veganisten eten of 
drinken niets wat van een dier afkomstig is. Naast dat 
ze geen vlees eten, eten ze ook geen kaas of eieren. 
Vlees weglaten kan prima, mits je vervangers eet. We 
staan stil bij de voor- en nadelen en we bekijken wat de 
alternatieven zijn voor vlees.

Oktober  verslaving
Verslaving komt veel voor en zijn er in verschillende 
vormen. Zo kun je verslaafd zijn aan drank, drugs, 
roken of gamen. We onderzoeken wat de oorzaken 
en gevaren van verslavingen zijn. We staan stil bij 
wat een verslaving oplevert en hoe je hier mogelijk 
vanaf kunt komen. GGZ Friesland wil rookvrij zijn. 
Hoe zorgen wij ervoor dat onze locaties rookvrij blijven? 

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. 
Tijdens de training ‘Rots & Water’ leer je balans te 
vinden tussen weerbaarheid (rots) en sociale opstelling (water).

December  sociaal netwerk
Een sociaal netwerk is van 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 we hebben. Denk aan familieleden, vrienden, 
buurtgenoten en medebewoners. Waarin ligt ieders behoefte en hoe 
onderhouden we ons sociale netwerk?

Een bewuste en gezonde leefstijl draagt bij aan herstel. In 2020 staat het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ daarom stil 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 2020 aan bod komen.

MindUp werkt aan een gezonde leefstijl


