
Tips voor je mentale gezondheid

Routine & structuur 
Let extra op je eerste levensbehoeften en je dagelijkse routine. Ga op vaste tijden in en uit bed, 
en zorg voor voldoende slaap. Eet gezond en op vaste momenten. Drink genoeg. Zeker bij 
veranderingen in je reguliere ritme of werkzaamheden geeft een vaste structuur je houvast. 

Activiteiten en ontspanning 
Blijf ontspannende en leuke activiteiten doen. Zoek vervangende gelijksoortige activiteiten nu er 
beperkingen zijn. Afwisseling tussen ontspannende en nuttige activiteiten is belangrijk. Stel jezelf 
concrete doelen. Doelen geven structuur en houvast en zorgen ervoor dat je je nuttig voelt en 
tevreden kan zijn over wat je bereikt hebt. Wees creatief en positief. Doe bijvoorbeeld dat klusje 
in huis dat er al een tijd ligt, lees een boek, kook uitgebreid en gezond, doe ontspannings-
oefeningen of verdiep je in een nieuw onderwerp. 

Informatie
Blijf geïnformeerd. Baseer je op het RIVM en officiële berichten van de overheid. Wees kritisch 
op informatie die via social media wordt verspreid. Vermijd overmatige blootstelling aan nieuws. 
Dat kan bijdragen aan onnodige stress of bezorgdheid.

Sociaal contact 
Houd digitaal contact met je dierbaren en omgeving. Praat met anderen over je bezigheden en 
eventuele zorgen. Vraag op tijd hulp. Spreek regelmatig virtueel af met collega’s om de band goed 
te houden. Laten we op elkaar letten!

Sport en beweging 
Beweeg voldoende. Onderzoek mogelijkheden als hardlopen, wandelen en workouts thuis. Maak 
een dag/weekplanning voor jezelf en plan je sportmomenten. Zorg dat je regelmatig buiten komt, 
frisse lucht doet iedereen goed.

Kinderen en gezin
Praat met je kinderen over COVID-19. Geef uitleg op het niveau passend bij de leeftijd, geef ze 
extra aandacht en steun. Blijf rustig en wees een voorbeeld. Omdat je langere tijd dicht op elkaar 
doorbrengt, kunnen thuis meer spanningen onstaan. Neem even afstand als dat nodig is.

Check jezelf 
In dit soort periodes kan je bij jezelf angst, zorgen of piekeren opmerken. Dat is een normale 
reactie op deze abnormale situatie. Houd aandacht voor je mentale gezondheid: blijf je last 
houden van bepaalde klachten (zoals slaapproblemen, somberheid, prikkelbaarheid, angst) 
of worden ze erger, richt je dan extra op het toepassen van bovenstaande punten of neem 
of neem contact op met de Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (artsen), Geestelijke Verzorging 
(24/7 bereikbaar via 0800-5777777) of Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW loket 088-9505010 
voor algemene vragen of afspraken tijdens kantoortijden, of voor spoed 0900 4155555 (24/7).
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