
 
Tips & Tricks

Eenvoudige stappen naar een gezonder leven



Laten we beginnen
met slimme ideeën en suggesties om uw 
innerlijke kracht te ontdekken

Heeft u besloten om 
te werken aan een 
gezonder leven?
Wit u het positieve effect ervaren van 
gezonder eten en meer bewegen?



Van balans in body en mind  
tot een plezieriger sociaal leven…

Lees over hoe meer bewegen de  
kwaliteit van leven kan verbeteren.
Actiever zijn is een goede start voor 
een gezonder leven.

Waarom oefeningen?



Hartinfarct
Hoge 

bloeddrukDepressie Diabetes 
type 2

Bewegen 

is voor 

iedereen!

Nooit te laat!
Ongeachte leeftijd, geslacht of 
lichamelijke mogelijkheden: 

Blijf gezond
Regelmatig bewegen kan het 
immuunsysteem ondersteunen.
Actief blijven kan veel gezondheids-
problemen voorkomen.

Zoals:



Regelmatig 
bewegen helpt 
de gevolgen van 
ouder worden 
voorkomen en 
tegengaan. 

Vermogen om 
dagelijkse taken 
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Wees onafhankelijk
Behoud en verbeter uw lichamelijke 
onafhankelijkheid door 
actief te blijven.



Scan de QR-code  
voor meer informatie

Maak uzelf blij
Bewegen stimuleert verschillende chemische 
stofjes in de hersenen die een ontspannen  
en gelukkiger gevoel geven.

Krijg uw energie terug!
Bewegen levert zuurstof en voedingsstoffen 

aan uw lichaam en geeft u meer energie.



Als u een chronische 
ziekte hebt of een 
lange periode inactief 
bent geweest, overleg 
dan eerst met de 
arts voordat u start 
met een nieuw 
oefenprogramma.

Actief zijn is leuk en 
het gaat u echt een 
goed gevoel geven!

Slaap beter
Regelmatig lichamelijke oefeningen helpt:
• Sneller in slaap te vallen
• Dieper en beter te slapen*

*  Zorg ervoor dat er voldoende tijd zit tussen naar bed gaan en de oefeningen 
doen, anders heeft u misschien teveel energie om in slaap te vallen.

Maak plezier!
• Ga naar buiten
• Maak contact met anderen
• Begin met oefeningen thuis



Train uw geheugen
Uw mentale kracht sterker  
maken is één van de  
belangrijkste elementen  
voor een gelukkiger leven.

Sterk in body  
en mind…

Het PRO Support Memory Spel  
is een leuke manier om uw 
geheugen scherper te maken.



Volg een paar simpele tips 
om uzelf blij te maken

Voel u fit

Blijf actief Slaap goed Eet gezond



Maak u geen zorgen over dingen  
die u niet in de hand hebt

Stel uzelf persoonlijke 
doelen en haal ze ook
Vergeet uzelf niet te feliciteren/belonen voor uw 
persoonlijke prestaties, zelfs bij uw kleinste prestaties.

Geen zorgen
Minder stress
Maak tijd voor uzelf. Rust goed.



Wees 
verbonden 
en sociaal
Doe dingen die  
u leuk vindt.
Ontdek nieuwe hobby’s.
Blijf verbonden.



Stress, gezondheidsproblemen, 
en medicijnen kunnen  
de oorzaak zijn van:

Een verminderde eetlust  
en onbedoeld gewichtsverlies

TIPS voor het stimuleren 
van een gezonde eetlust

Ontdek de PRO Support Recepten 
voor gezonde en leuke recepten  
om uw eetlust op te wekken.



Eet zo vaak u kunt
Eet op elk tijdstip van de dag en 
avond, het is niet nodig om een strak 
schema te volgen. Uw totale dagelijkse 
voedingsinname is het allerbelangrijkste.

Kleinere porties
Eet kleinere porties maar vaker.

Probeer nieuwe 
dingen
U kunt verschillende recepten  
proberen en maak uw maaltijden 
aantrekkelijker door een variatie van 
gezonde producten toe te voegen.



Houd uw voeding  
in de gaten
Verrijk uw dieet met voldoende calorieën en 
neem uw dagelijkse behoefte aan eiwitten, 
calcium en vitamine D.

Eet gezond
Houd u aan een uitgebalanceerd dieet met een 
grote variatie aan verschillende producten.

Verrijk uw dieet
Vraag advies aan uw arts/diëtist over het 
toevoegen van medische (drink)voeding  
aan uw dieet.



Blijf actief
Doe dagelijks mentale en fysieke 
oefeningen om een gezonde eetlust  
te stimuleren.

Blijf positief
Neem de tijd en zorg voor een  
gezellige sfeer terwijl u eet.

Geniet!
Het allerbelangrijkste:

Geniet van uw eten!



Oefeningen

Recepten

Memory Spel

PRO Drink

fresubin.nl
Lees meer over (het risico op) 
ondervoeding en effectieve 
voedingsoplossingen.

Voeding voor medisch gebruik. Alleen gebruiken onder medisch toezicht.
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aFresenius Kabi Nederland B.V.
Postbus 565
3700 AN  Zeist
Tel: 0800 022 18 94
info.nl@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.nl
www.fresubin.nl

Ontdek nog  
meer extra’s   
ter ondersteuning
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Hazelnoot Tropische
vruchtenVanille Abrikoos-

PerzikNeutraal

Cappuccino


