
 

 

 

 

 

 

TIEN STAPPEN VOOR MEER ENERGIE  

EN MEER GEZONDHEID 

(En nog een paar extra 😊) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donna Hoogstraaten  



TIEN STAPPEN VOOR MEER ENERGIE EN MEER GEZONDHEID 

(En nog een paar extra      ) 

 

Deze tips helpen je naar meer balans, energie en gezondheid. 

Kies 1 tip uit die je gaat toepassen. Wanneer je hem helemaal beheerst voeg je een 

nieuwe tip toe aan je routine. 

 

Het motiveert enorm om dit samen met iemand te doen. 

 

Tips.m.b.t. voeding 

1. Voldoende water drinken: drink elke dag ten minste 2 liter plat water verspreid 

over de dag.  

2. Start de dag met een groene smoothie en gebruik deze als tussendoortje 

3. Eet meer verse groenten en fruit 

4. Vermijd: koffie, alcohol, suiker. Gebruik je veel koffie, alcohol of producten met 

veel suiker, vraag je dan eens af waarom je het doet en wat et je brengt. 

 

Tips m.b.t. bewegen 

5. Start de dag met het doen van en korte bewegingssessie 

6. Doe bij een energiedip een minuut lang kniebuigingen en spring een minuut 

lang in spreidstand of loop de trap een paar keer op en af. Houd rekening et je 

fysieke gezondheid, ga nooit over je grenzen. 

7. Maak dagelijks een wandeling van minstens een half uur en houd je aandacht 

bij het wandelen en niet bij je dagelijkse beslommeringen. 

 

 

 

 

Je doel bereiken 

doe je je stap voor 

stap. 

 

Met heel veel kleine 

stapjes kom je waar 

je wilt zijn 

 

 

 



Tips m.b.t. aandacht voor jezelf en ontspanning 

 
8. Begin de dag met het schenken van aandacht aan een positieve eigenschap, 

schrijf deze op een blad papier en teken er een hart rond. Hang het ergens op 

en weet dat jij dit bent en in je hart draagt.  

9. Bouw en moment van rust in gedurende de dag: korte meditatie of 

ademoefening 

10. Maak je hoofd leeg door beslommeringen neer te schrijven en acties te 

plannen 

11. Plan quality time voor jezelf: doe elke dag iets wat alleen voor jouzelf is en doe 

dit in alle rust 

12. Geef jezelf een massage. Bijvoorbeeld je handen, gezicht of voeten 

13. Voorkom energie lekken: wat geeft energie, wat kost energie?  

14. Neem voldoende nachtrust 

15. Dankbaarheid: benoem aan het begin en einde van de dag waar je dankbaar 

voor bent. 

 

 

 

 

Meer tips voor een leven in balans?  

 

Volg mij op Facebook: 

Vrouwen met PIT 

Of word lid van de Facebookgroep:  

 

 

 

 

 

 

 

Donna Hoogstraaten 

Creatieve lifestyle coach 

Kwakkelstraat  9 Dessel                 

0494/392733                                                                              www.vrouwenetpit.com 

https://www.facebook.com/vrouwenmetpitBelgium/
https://www.facebook.com/groups/283636638948826

