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Overal zijn ingrijpende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te 

dijken, met aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van inwoners, maar ook op de publieke 

dienstverlening. Berichtgeving op sociale media wordt momenteel overheerst door één thema. 
 

In dit document vind je, ter inspiratie, aanbevelingen en gezonde tips die je kan gebruiken in 

sociale mediaberichten, op de website of in nieuwsbrieven. Nu kinderen, volwassenen en 

ouderen gedwongen veel tijd thuis doorbrengen, moeten we aandacht blijven hebben voor een 

goede gezondheid. Laten we samen mensen stimuleren om ook thuis te bewegen. Laten we 

samen tips verspreiden om ook met diepvriesvoedsel gezonde gerechtjes te maken. Laten we 

samen eenzaamheid bestrijden. Laten we meer dan ooit de mensen verrijken met tips. In deze 

inspiratiebundel ligt de focus op het bevorderen van de eigen gezondheid en die van het gezin. 
 

Na de inspiratie bieden we nog graag een overzicht aan van nuttige materialen, met bijzondere 

aandacht voor anderstalig materiaal.  
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INSPIRATIE 

Geestelijke gezondheid  

Bouw routine in 
Mensen in sociale isolatie laten al snel hun vaste gewoonten los. Structuur biedt echter houvast en 

verzacht gevoelens van angst, onzekerheid en onmacht. Het is 

daarom belangrijk zelf bewust routine in je dag te brengen. Sta op 

hetzelfde uur op en lunch bijvoorbeeld op vaste uren. Ook andere 

activiteiten zoals klusjes, tuinieren of wandelingen kan je een plekje 

in je agenda geven. Zo krijg je een vorm van regelmaat en 

voorspelbaarheid. Automatisch geeft dat een positief gevoel van 

controle. Je kan deze planning eventueel ook delen/samen opstellen 

met jouw partner of gezin.  

Blijf in contact en verbonden met elkaar  

De maatregelen rond sociale isolatie en sociale afstand vormen voor vele mensen een heuse 

uitdaging. Blijf daarom vooral contact zoeken met elkaar via de beschikbare media en probeer 

nieuwe communicatie uit. Gebruik digitale tools (zoals FaceTime, Whatsapp, Skype, Zoom, 

Whereby, …) zodat je elkaar ook kunt zien! Wil je een (professioneel of informeel) groepsgesprek 

plannen met meerdere mensen, maar je weet niet goed hoe? Doe inspiratie op om mensen op de 

gewenste manier te bereiken via deze link, er zijn tal van programma’s opgesomd die je kunnen 

helpen.  

Het op voorhand en gestructureerd inplannen van deze 

contacten (met bijvoorbeeld je collega’s, (groot)ouders, 

kinderen of vrienden) kan helpend zijn voor jezelf en de 

ander en gevoelens van sociale isolatie verminderen. Sociale 

contacten zijn onder andere nuttig omdat:  

* je op die manier emoties kunt delen en ontladen  

* je elkaar kan helpen om naar objectieve informatie te 

kijken  

* je elkaar kan ondersteunen   

Deelnemen aan kleine solidariteitsacties geeft ook een gevoel van verbondenheid. Denk 

bijvoorbeeld aan de projecten in de verschillende gemeentes in teken van Corona. Je vindt een 

overzicht op www.impactdays.be of specifiek voor Oost-Brabant via deze link.  

Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal  

Voldoende slaap en een gezond eetpatroon zijn basale behoeften die we nodig hebben om goed te 

functioneren en ons emotioneel stabiel te voelen. Probeer dus een normaal voedingspatroon met 

ontbijt, lunch, avondmaal, tussendoortje ... te behouden. Hierbij is het meer dan ooit belangrijk 

om voldoende groenten en fruit te eten. Vermijd ook overmatig gebruik van alcohol en zorg voor 

voldoende nachtrust en een goede slaaphygiëne. Dit kan je doen door op een vast tijdstip op te 

staan en te gaan slapen. Je schermtijd beperk je best voor het slapen gaan. Het is ook niet het 
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beste idee om vlak voor bedtijd de laatste stand van zaken omtrent het virus te checken, want dit 

neemt je slaap weg. Lees bijvoorbeeld liever een boek.  

Zet je kennis in om anderen te helpen 

Voel je jezelf nog gezond en heb je energie om anderen te helpen? Ben je bijvoorbeeld 

gepassioneerd door stikken en naaien? Maak zelf mondmaskers om de zorgprofessionals uit de nood 

te helpen. Ontdek het patroon en de richtlijnen.  

Er zijn ook verschillende nieuwe burennetwerken en hulpplatformen of bestaande organisaties die 

op zoek zijn naar vrijwilligers. Heb je een achtergrond in de zorgsector? Dan kan je je 

bijvoorbeeld hier aanmelden als zorgreserve in ziekenhuizen, woonzorgcentra of bij huisdokters. 

Een overzicht van de hulpprojecten in teken van Corona in de verschillende gemeenten vind je op 

www.impactdays.be of specifiek voor Oost-Brabant via deze link. 

Ga op zoek naar kleine gelukjes of doe iets wat je nooit eerder 

deed 

Zoek een streepje zon op, achter het glas, op je balkon of voor je 

huisdeur. Verblijd je buur, (groot)ouder of tante met een stoepkrijt-

boodschap voor de deur (maar hou de regels rond social distancing 

altijd in het oog!). Neem de tijd om eindelijk de kinderkamer te 

verven of uitgebreid te bellen met een vriend in het buitenland. Ga 

eens op culturele uitstap in een virtuele wereld dankzij Google Arts 

& culture of luister naar een podcast, bijvoorbeeld deze.  

Laat je niet leiden door negatief nieuws 

Wie bang of ongerust is, gaat voortdurend op zoek naar informatie 

over zijn bron van angst. Dat is erg logisch. Volg zeker de actualiteit, maar verlies jezelf niet in 

sombere of onware berichten. Er zijn ook veel positieve berichten en verhalen van mensen die 

zich engageren voor anderen. 

Kies daarbij voor één informatiebron en laat niet de hele dag je televisie aan staan. Volg enkel 

betrouwbare kanalen zoals bijvoorbeeld de Covid-19 website van de overheid en pas op 

voor fake berichten.  

Spreek erover met je kinderen  

Bespreek de verdere ontwikkelingen op een eerlijke manier met je kinderen, op maat van hun 

leeftijd. Je kan stress bij je kinderen verminderen door hen te laten focussen op hun dagelijkse 

routines en agenda's. Als ouder sta je model voor je kinderen. Denk er daarom aan dat zij 

nauwgezet je eigen gedrag en emoties observeren en zo copingstijlen aannemen om hun eigen 

gevoelens te managen. Deze periode kan je als ouder onzeker maken over hoe je in deze 

omstandigheden het best kan omgaan met je gezin. Hoe leg je aan je kinderen uit waarom ze niet 

meer bij hun grootouders op bezoek mogen gaan? Hoe ga ik om het veranderd gedrag van mijn 

kind? Hoe kan ik mijn kinderen tijdens deze crisis geruststellen? De hulpgids voor gezinnen van 

VZW Zitdatzo en therapeute Alien Hoorelbeke biedt heel wat info en tips hierover.  

Stel je psychische zorg niet uit  

Voel je jezelf overweldigd door angst, stress, eenzaamheid of depressieve gedachten ten gevolge 

van de berichtgeving/maatregelen omtrent het virus? Aarzel dan niet om psychologische hulp te 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/mondmaskers-maken-neem-zelf-de-touwtjes-handen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/aanmelding-medische-reserve-covid-19
http://www.impactdays.be/
https://logo-oostbrabant.be/content/initiatieven-‘oost-brabant-helpt’
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://radio1.be/tag/podcast
http://www.info-coronavirus.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/misleidendeinfoopsocialemedia/
https://www.psychosenet.be/publications/covid19-hulpgids-voor-gezinnen


info@logo-oostbrabant.be  

www.logo-oostbrabant.be 

zoeken. Was je reeds in begeleiding? Zet deze dan zeker verder, zolang je er nood aan hebt.   

 

Zoek hier waar je de gepaste hulp vindt in tijden van corona of neem een kijkje op 

www.psychewijzer.be voor het hele GGZ-aanbod in je regio.    

Werk zelf aan je veerkracht 

Ook thuis kan je werken aan je veerkracht, om fit in je hoofd te blijven. Voor 16-plussers is er 

www.fitinjehoofd.be. Je vindt er een veerkrachttest, en gaat in je eigen veilige online omgeving 

aan de slag met concrete oefeningen. Tieners van 12 tot 16 jaar in huis? Geef ze eens de tip rond 

te neuzen op www.noknok.be. Daar kunnen ze in hun eigen veilige online omgeving werken aan 

hun veerkracht.  
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Voeding 

Naast voldoende bewegen en genoeg rust, helpt een evenwichtig en gezond voedingspatroon ook 

om weerstand op te bouwen tegen virussen. Dat is een feit, maar er circuleren deze dagen helaas 

ook veel fabeltjes over wat je nu best eet en drinkt. Op de  van het Vlaams Instituut Gezond 

Leven ontdek je wat je nog wel en niet moet geloven.  

Ontdek de ‘Zeker Gezond’-app voor de lekkerste (kook)inspiratie 

Kom je moeilijk op nieuwe ideeën voor het avondeten 

of heb je andere zorgen aan je hoofd? Download en 

ontdek de app ‘Zeker Gezond’ boordevol gezonde 

gerechtjes en met een handige functie voor het 

boodschappenlijstje. Zowel op je smartphone als 

online kan je ermee aan de slag. Voor inspiratie over 

gezonde tussendoortjes kan je trouwens hier terecht.  

 

Check of jouw huis gezond ingericht is 

Loert ongezonde verleiding bij jou thuis om elk hoekje? Of is je woning net zo ingericht dat je 

altijd naar de gezonde optie grijpt? Stap in gedachten je huis binnen, of beter nog: wandel er echt 

doorheen met de online checklist van Gezond Leven. Dit is hét moment om eens na te gaan hoe 

gezond jouw huis werkelijk is. Doe hier de test!  

Kies voor een frisse mocktail in plaats van alcohol  

De verschillende nadelen van (overmatig) alcoholgebruik zijn ons allen 

bekend. Zo kan je eraan verslaafd geraken en verhogen ze de kans op 

verschillende ziektes zoals kanker. Heb je toch zin om iets speciaals te 

drinken na een drukke dag binnenshuis of in de tuin? Kies dan bijvoorbeeld 

voor deze zomerse mocktail. Santé! 

De gezonde optie is niet altijd de moeilijkste! 

Wist je dat diepvriesgroenten en –fruit een goed alternatief zijn voor verse 

groenten en fruit? Het snelle oogst- en diepvriesproces zorgen ervoor dat er 

amper verlies is aan vitaminen en mineralen. Je hoeft ze bovendien ook niet 

te ontdooien voor gebruik. Ontdek meer over (de voordelen van) 

diepvriesgroenten en groenten in blik op deze website.   
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Beweging 

Het belang van beweging; altijd en zéker nu 

Lichamelijke ontspanning is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Het 

verlaagt overigens je stresshormonen in je lijf. De richtlijnen laten je nog steeds toe om buiten te 

komen in de natuur, weliswaar in gezinsverband of met één vriend(in) en op voldoende afstand 

van elkaar. Ook binnen in huis kan je creatief bewegen. Het kan helpen om lichamelijke 

ontspanning ook gestructureerd in te plannen in jouw dag. Relaxatieoefeningen, bv. 

ademhalingsoefeningen, zijn ook nuttig. Weet je niet meteen hoe te beginnen? Raadpleeg dan 

eerst de bewegingsdriehoek. 

Zoek de natuur op  

Maak van de nood een deugd en duik alleen of met je gezin de 

natuur in voor een gezonde wandeling of fietstocht. Verzamel 

vijftien verschillende plantensoorten met de kids, ontdek de 

nieuwste fietsroute in jouw buurt of daag jezelf uit en loop je 

wekelijkse toer nu tot wel twee of drie keer per week!  

Beweeg véél (en ook binnen), ongeacht je leeftijd 

Ben je noodgedwongen thuis? Blijf dan nog steeds in beweging en probeer deze stretch- en 

beweegoefeningen eens of versterk je spieren met deze workout. Oudere mensen kunnen gebruik 

maken van het thuisoefenprogramma voor een stabiele houding, spierkracht en evenwicht of een 

soortgelijk programma vanuit een zittende houding. Dat helpt hen bovendien om vallen en de 

mogelijk ernstige gevolgen ervan te voorkomen. 

Voor kinderen bestaan er ook tal van sport-, spel- en 

bewegingstips. Ga samen aan de slag of zet ze alleen 

aan het werk. Dat kan bijvoorbeeld met deze 

fantastische spelfiches of de dansmoves van Woogie 

Boogie. Krijgen ze er elke dag eentje extra onder de 

knie?  

Maak zeker ook gebruik van de beweegtips voor 

leerlingen en de #blijfsporten-campagne om je eigen 

energie en die van de kinderen op een gezonde manier kwijt te kunnen. 

Speel op veilig 

Deze dagen sporten heel wat mensen plots (veel) meer of intensiever dan voordien. Belangrijk 

daarbij is om rustig op te bouwen en je lichaam ook voldoende rust te gunnen. Daarenboven legt 

de regering ook een aantal restricties op in het kader van sporten tijdens de corona-periode. Het 

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid geeft tien praktische richtlijnen voor veilig 

bewegen, trainen en sporten tijdens de corona-periode.  
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Zeven extra leuke beweegtips 

1. Dans samen op jullie favoriete liedjes. 
2. Wandel eens rond het huis. 
3. Plant alvast wat verse kruiden, want de lente is in het land! 
4. Geef de auto samen een grondige poetsbeurt. 
5. Probeer elk om beurt vijf minuten te touwtjespringen.  
6. Speel verstoppertje doorheen het hele huis. 
7. Zet elke 30 minuten een timer en bedien jouw gezin met een verfrissend glaasje 

water. 
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Milieu 

Ventileer en verlucht je huis regelmatig 

Werk je thuis tijdens de coronacrisis? Vergeet dan niet om je huis te verluchten! De lucht in je 

huis is vaak slechter dan buiten. Daarom is het belangrijk je woning 24/24 te ventileren en 

regelmatig te verluchten. Ventileren kan bv. door je raam op kiepstand te zetten. Wil je even 

verluchten? Zet je raam en de deur wijd open. Resultaat? Je verkleint de kans op besmetting en 

op gezondheidsklachten zoals hoofdpijn of een prikkelende neus, keel en ogen. 

Opgelet voor teken! 

Heel wat volwassenen en kinderen zoeken dezer dagen de 

natuur op of spenderen veel tijd in de tuin. Bewegen in de 

buitenlucht is gezond en een prima idee, maar je let best 

altijd goed op voor teken. Van een tekenbeet kan je ziek 

worden, dus doe je beter regelmatig de tekencheck.  

Lees er meer over op www.tekenbeten.be.  

Roken 

 
Binnen roken is nooit oké. Dat toont ook dit filmpje. Zeker nu we met z’n allen meer samen binnen 

zitten, moeten we vermijden dat de giftige deeltjes van sigaretten binnen blijven hangen. Je ruikt 

ze niet, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Deze deeltjes zijn schadelijk. Bescherm daarom jezelf 

én je huisgenoten. Rook nooit binnen.  

 

Rokers lopen bovendien meer risico op een ernstige vorm van corona. 

Het is dus meer dan ooit het moment om te stoppen met roken. Op de 

website van tabakstop vind je hierover een uitgebreider artikel. 

Tabakstop is een gratis dienst waar je terecht kunt voor informatie over 

roken, verslaving en hulp bij het stoppen met roken. Ook in deze tijd 

staan de tabakologen van Tabakstop voor jou klaar. 

Heb je toch echt nood aan een (e-)sigaret? Rook dan buiten en zo veel mogelijk uit het zicht van 

kinderen, want zien roken, doet roken.  

 

Op zoek naar nog meer inspirerende voorbeelden i.k.v. corona-preventie? Onze collega’s van Logo 

Gezond+ maakten een Facebookgroep waar je voorbeelden kan vinden en delen.  
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OVERZICHT MATERIAAL 

Informatie over het Coronavirus 

 

• Voor alle informatie omtrent het virus voor het groot publiek: www.info-coronavirus.be. 

• Algemene richtlijnen voor gezondheidsprofessionals vind je op de website van Sciensano. 

• Op de pagina's van Zorg en Gezondheid staan concrete richtlijnen voor Vlaamse 

zorgprofessionals. 

• Richtlijnen voor lokale besturen op de website van VVSG. 

Nuttige links/afbeeldingen 

 

• Algemene tips voor de bevolking (Rode Kruis). 

• Tips voor het omgaan met conflicten binnen het gezin in tijden van corona 

• Tips voor het omgaan met stress in tijden van corona – info voor burgers, patiënten en 

cliënten (Netwerk Diletti) 

Standaardmaterialen 
 

affiche met de instructies om je handen te wassen  

affiche met voorzorgsmaatregelen  

filmpje met voorzorgmaatregelen 

Vertalingen 

 

De affiche met voorzorgsmaatregelen is ook beschikbaar in 10 andere talen (De vertaling gebeurde 

in samenwerking met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, en Agentschap Integratie en 

Inburgering.): 

pdf bestandVersie Nederlands en Arabisch (4.53 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Bulgaars (1.67 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Duits (1.62 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Engels (1.68 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Frans (1.68 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Pools (726 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Roemeens (1.68 MB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Russisch (678 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Spaans (696 kB) 
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/affiche%20voorzorgsmaatregelen_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y-1SuztM1JA&feature=youtu.be
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Arabisch_2.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Bulgaars.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Duits.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Engels.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Frans.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Pools_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Roemeens.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Russisch.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Spaans_20200316.pdf
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pdf bestandVersie Nederlands en Turks (1.59 MB) 

In opdracht van Samenlevinsgopbouw vertaalde de Vlaamse overheid een fiche met antwoorden 

op vragen als: Wat doe je als je ziek bent? Wat kan je doen om besmetting te voorkomen? Wat zijn 

de maatregelen van de overheid? Elke fiche bevat op de eerste pagina de Nederlandstalige versie 

en op de tweede pagina de vertaling. 

pdf bestandVersie Nederlands en Arabisch (720 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Chinees (761 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Dari (748 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Farsi (751 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Pasjtoe (760 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Pools (726 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Russisch (678 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Somali (854 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Spaans (696 kB) 

pdf bestandVersie Nederlands en Tamil (742 kB) 

Nuttige links met vertaalde info 

 

• Algemene info over het coronavirus in het Arabisch, Chinees, Russisch, Engels, Frans en 

Spaans op de website van de WHO 

 

• Meertalige info op de website van Fedasil  

 

• Ook het Huis voor Gezondheid bundelt meertalige informatie 

 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
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https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Turks.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Arabisch_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Chinees_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Dari_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Farsi_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Pasjtoe_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Pools_20200316_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Russisch_20200316_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Somali_20200316.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Spaans_20200316_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_corona_Tamil_20200316.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.fedasilinfo.be/nl/maatregelen-coronavirus
https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/algemeen/informatie-over-het-coronavirus-in-andere-talen/

