
Zelfhulp bij Corona 
- In balans blijven tijdens de corona-crisis -  

 
Een rare tijd 
Door de corona-maatregelen is het een rare tijd. Een tijd waarin ons dagelijks leven 
er ineens anders uit ziet. Een tijd waarin we de controle moeten loslaten en met veel 
vragen zitten. Hoe lang gaat dit nog duren? Is al dat hamsteren echt niet nodig? En 
hoe zorg ik zo goed mogelijk voor mezelf als simpelweg de middelen daarvoor 
wegvallen?  
Zo heeft iedereen weer andere onzekerheden die door deze ongewone situatie 
kunnen worden oproepen. Of misschien heb je helemaal geen onzekerheden, kun je 
de situatie heel goed aan. 
 
Wie zijn de makers van dit boekje? 
Wij zijn Leonie, Antoinette en Linde en wij werken alle drie als ervaringsdeskundigen 
bij de RIBW. Wij merken dat deze rare tijd best veel effect heeft op ons. We voelen 
ons wiebelig, onrustig en onzeker.  
 
Hoe werkt dit zelfhulpboekje? 
Wij merkten dat we het prettig vonden om na te denken en op te schrijven wat we nu 
nodig hebben om ons goed te blijven voelen en wat we eventueel kunnen doen als 
we ons minder goed voelen.  
In dit zelfhulpboekje worden vragen aan je gesteld die je voor jezelf kan invullen. 
Deze vragen helpen jou om jezelf goed te ondersteunen tijdens deze corona-crisis.  
Bij iedere vraag hebben wij een voorbeeld gegeven van onszelf. Dit is ter inspiratie, 
hopelijk helpt het jou op weg om je eigen antwoorden te vinden. 
 
Het boekje bestaat uit vier stappen: 

Stap 1 Wat doe je elke dag om je goed te voelen? 
Stap 2 Steun organiseren 
Stap 3 Valkuilen in kaart brengen 
Stap 4 Wat ga je met deze (extra) tijd doen? 

 
Achterin het boekje vind je tips en tools waarmee je jezelf kan steunen. 
 
Het kan helpen om, voordat je begint, eerst even door het boekje heen te bladeren, 
zodat je een beeld hebt van wat er allemaal in staat. Je bent vrij om erin te werken 
zoals voor jou prettig is. Je kunt de vragen één voor één afwerken of per antwoord 
meteen alle vragen van die stap invullen.  
Je hoeft het niet in één keer af te maken. Je kunt het tussendoor wegleggen en er 
later in verder werken. Het is niet erg als je niet meteen een antwoord weet. Het 
boekje helpt je om erover na te denken. Je kunt gewoon verder gaan of het boekje 
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even wegleggen. Of je kunt iemand anders vragen om met je mee te denken, 
bijvoorbeeld een familielid, vriend, medebewoner of je begeleider. Je kunt altijd een 
antwoord later nog (verder) invullen. 
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Stap 1 Wat doe je elke dag om je goed te voelen? 
 
Wat doe je elke dag om je goed te voelen? 
De eerste stap bij ‘zelfhulp bij corona’ is nadenken over wat jij normaal gesproken 
elke dag doet om je goed te voelen.  
Dit kunnen dingen zijn waar je energie van krijgt, waar je een goed gevoel van krijgt 
of waarvan je weet dat het goed is voor je gezondheid. 
 
Leonie: ‘Voor mij is het heel belangrijk dat ik vaste ritmes aanhoud bij bijvoorbeeld 
opstaan en naar bed gaan. Door dingen elke dag in dezelfde volgorde te doen, ook 
op dagen dat ik thuis blijf, creëer ik structuur en houvast voor mezelf. Verder is het 
belangrijk om uitdaging te blijven zoeken, in mijn werk, boeken, tv programma’s of 
activiteiten.’ 
 
Antoinette: ‘Ik heb het nodig om elke dag minimaal acht uur te kunnen slapen. Het is 
belangrijk dat ik elke dag iemand spreek, maar dit kan ook door middel van bellen of 
Whatsapp. Buitenlucht en beweging heb ik ook echt nodig. En ik moet elke dag een 
doel hebben: werken, sporten, opruimen etc.’ 
 
Linde: ‘Ik heb elke dag nodig om de dag te kunnen beginnen met douchen. Face to 
face contact is erg belangrijk voor mij. Als dat niet lukt ben ik dol op bellen. 
Daarnaast is een moment voor mezelf net zo waardevol. Ik moet het gevoel hebben 
dat ik even kan “zakken” (ontspannen) en dat doe ik meestal voor de t.v. Een schoon 
opgeruimd huis zorgt voor meer rust in mijn hoofd.’ 
 
Vul hier in welke dingen jij, normaal gesproken, elke dag doet om je goed te voelen: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Wat verandert er voor jou? 
Door de corona-maatregelen die nu van kracht zijn, ziet ons dagelijks leven er 
ineens anders uit. Misschien is jouw dagbestedingsplek of werkplek gesloten, of kun 
je nu minder uren werken. Mogelijk kun je je hobby niet doen of niet naar de 
sportschool.  
Misschien spreek je op dit moment minder mensen, omdat mensen nu minder de 
deur uit gaan. Mogelijk zie je je begeleider veel minder en hebben jullie telefonisch 
contact in plaats van een bezoekje. 
Welke dingen kun je nu, door de corona maatregelen, niet doen die je anders wel 
graag doet? 
 
Leonie: ‘Ik werk nu noodgedwongen alle dagen thuis, daardoor heb ik veel 
werkafspraken en bijeenkomsten af moeten zeggen. Ik heb daardoor veel minder 
contact met collega’s en kan voor mijn gevoel minder betekenen. Verder spreek ik 
normaal gesproken in mijn vrije tijd regelmatig met vrienden af, dat kan nu even niet. 
Ik ben (en voel me) daardoor veel meer alleen. Ook ben ik net tante geworden en 
kan ik nu mijn neefje niet bezoeken.’ 
 
Antoinette: ‘Ik heb nu minder werk te doen en ik werk thuis. Daardoor mis ik mijn 
collega’s en heb ik minder structuur in mijn dag. Ik zie weinig andere mensen en kan 
niet naar de sportschool want die is dicht. Daarnaast ga ik in het weekend graag 
naar een cafeetje of naar een concert. Dat kan nu niet. Ik weet niet goed wat ik met 
mijn tijd moet doen.’ 
 
Linde: ‘Vanaf het moment dat de maatregelen in gang zijn gezet ervaar ik stress. Ik 
probeer het te relativeren en soms lukt het, maar soms ook niet omdat er zoveel 
onduidelijkheid is. Ik werk nu thuis maar dat kan niet in rust omdat ik ook mijn 
dochter thuis heb. Daarnaast is het niet gewenst om sociale contacten op te zoeken, 
dat mis ik heel erg. Ook mijn repetities op de woensdagavonden gaan voorlopig niet 
door. Ik mis de structuur in de dag, de structuur die mijn werk mij gaf buitenshuis. 
Het moment voor mezelf is er niet, mijn partner werkt nu ook thuis en mijn dochter 
mag niet meer naar de opvang.’ 
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Vul hier in welke dingen jij, door de corona-maatregelen, niet doen kunt die je anders 
wel graag doet? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Welke dingen kan ik, ondanks de maatregelen, elke dag blijven doen? 
Een aantal dingen die je normaal gesproken elke dag doet kun je gewoon blijven 
doen. Daarnaast kan het zinvol zijn om na te denken over wat je nog meer kan doen 
om je dagen goed in te vullen. Tip: heb je de WRAP cursus gevolgd? Kijk ook in je 
gereedschapskoffer voor een goed gevoel.  
 
Leonie: ‘In plaats van fietsen naar het station om naar mijn werk te gaan, ga ik rond 
de middag een rondje hardlopen. Ik maak op werkdagen altijd een smoothie om mee 
te nemen. Dat doe ik nu ook, en drink hem achter de computer op. Via WhatsApp 
houd ik contact met mijn vrienden, we zijn daarop nu actiever en zoeken elkaar meer 
op, merk ik. ‘s Avonds kijk ik vaak een film/serie op Netflix, dat kan ik gewoon blijven 
doen. Gelukkig staat er genoeg interessants op dat ik nog wil kijken!’  
 
Antoinette: ‘Omdat ik niet meer naar de sportschool kan, ga ik workouts op youtube 
zoeken die ik gewoon in mijn huiskamer ga doen. Of moet ik het hardlopen maar 
weer eens oppakken. Ik kan nog steeds iedere dag iemand spreken (bellen of 
whatsappen) en van het weekend kan ik een concert op youtube terug kijken. 
Misschien moet ik mee zingen en dansen voor de tv, net alsof ik er zelf bij ben.’ 
 
Linde: ‘Een moment voor mezelf creëren en blijven contacten met mijn sociale 
contacten. Ik kan mijn structuur in de dag behouden en een nieuwe structuur 
accepteren en hanteren. Het is voor mij belangrijk om elke dag even naar buiten te 
gaan en tv kijken om te kunnen ontspannen.’ 
 
Vul hier in welke dingen je, ondanks de maatregelen elke dag kunt blijven doen: 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Stap 2 Steun organiseren 
 
Welke steun heb je elke dag of met regelmaat nodig? 
De behoefte aan steun verschilt voor ieder mens. De één heeft meer steun nodig 
dan de ander en de één heeft behoefte aan steun dichtbij, de ander meer op 
afstand.  
Toen er nog geen coronavirus door ons land dwaalde, kreeg je waarschijnlijk steun 
op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door contact met familie en vrienden, 
een kop koffie met de buurvrouw, hulp in het schoonmaken van je huis of een 
bezoekje van je begeleider. 
Naast steun van anderen bestaan er ook allerlei andere steunbronnen: sporten, 
dieren, een hobby, werk etc. 
 
Welke steun heb jij normaal gesproken nodig? 
 
Leonie: ‘Ik heb een vriendin die ik gemiddeld twee keer in de week zie, waarmee ik 
goed kan praten en waarbij ik echt mijn verhaal kwijt kan. Daarnaast heb ik veel 
steun aan mijn kat die er altijd voor me is. Ook haal ik veel steun uit juiste informatie 
(boeken, artikelen, achtergrondinformatie), zodat ik snap wat er met mezelf of om 
me heen gebeurt. Dat creëert duidelijkheid en rust.’ 
 
Antoinette: ‘Ik heb iedere twee weken steun van mijn coach. Daarnaast haal ik steun 
uit contact met andere mensen, dit kunnen vrienden of collega’s zijn. Ik vind mijn 
dagstructuur heel steunend maar haal ook veel steun uit het knuffelen en het 
wandelen met mijn honden.’ 
 
Linde: ‘Voor mij zijn mijn partner en ook mijn dochtertje van 10 maanden erg 
steunend. Zij zorgen ervoor dat ik mijn structuur in de dag blijf houden maar ook 
zorgen zij voor knuffels. Ik vind het fijn als mensen met mij samen dingen kunnen 
relativeren, soms lukt mij dat niet meer in mijn eentje. Ik ben erg blij dat mijn 
vriendinnen, partner, familie en collega's mij daarin willen steunen. Voor mij geeft 
drama/ het spelen van een rol mij veel steun.’ 
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Vul hier in welke steun jij, binnen normale omstandigheden, elke dag of met 
regelmaat nodig hebt: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Welke steun van anderen heb ik nodig?  
Omdat ons dagelijks leven zo op zijn kop is gezet, moeten we opnieuw kijken naar 
welke steun we nodig hebben en hoe we dit kunnen organiseren. Het kan helpend 
zijn om goed na te denken over wat jij persoonlijk nodig hebt. En hoe je dat kunt 
inpassen in de nieuwe situatie. 
 
Leonie: ‘Het is voor mij heel belangrijk dat ik contact blijf houden met mijn beste 
vriendin en met haar in gesprek blijf over hoe het met me gaat en wat deze situatie 
met me doet. Omdat ik nu veel thuis alleen werk heb ik meer behoefte aan contact 
met collega’s om dingen af te stemmen of te bespreken, zodat ik voor mijn gevoel 
niet overal alleen voor sta.’ 
 
Antoinette: ‘Ik vind het fijn om mijn coach tweewekelijks te blijven spreken. Ik ga 
vragen of ik met haar kan beeldbellen. Daarnaast moet ik zorgen dat ik iedere dag 
iemand blijf spreken, al is het door middel van bellen of Whatsapp.’ 
 
Linde: ‘Ik ga meer bellen met vriendinnen. En met mijn partner blijven praten en 
samen elke dag een uur naar buiten.’ 
 
Vul hier in welke steun van anderen je op dit moment kunt inzetten en hoe je dat 
gaat organiseren: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Welke andere steunbronnen kan ik inzetten? 
Naast steun van andere mensen kun je ook andere steunbronnen inzetten. Het is 
even zoeken, omdat veel steunbronnen nu niet voorhanden zijn. De sportscholen 
zijn dicht, veel mensen moeten thuis werken of kunnen niet naar dagbesteding. 
Welke andere steunbronnen kan ik inzetten die nog steeds beschikbaar zijn? 
 
Leonie: ‘Ik kan informatie opzoeken om beter een beeld te krijgen van wat er gaande 
is. Ik vond de toespraak van premier Rutte prettig omdat ik nu beter begrijp wat het 
doel is en waarom deze maatregelen zijn getroffen. Verder helpt het dat het lekker 
weer is en dat mijn kat en ik lekker naar buiten kunnen, genieten van het zonnetje.’  
 
Antoinette: ‘Ik kan natuurlijk nog steeds wandelen en knuffelen met de honden. Dat 
doen we deze weken maar extra veel. Ik haal ook steun uit muziek luisteren, 
schrijven en lezen. Soms kies ik er voor om het nieuws even niet te volgen. Me even 
niet bezig houden met al het gedoe.’ 
 
Linde: ‘Het steunt mij om me bezig te houden met als het straks weer “normaal” is en 
te zien dat ik het “normale leven” zo kan waarderen. Ik heb het in het echte leven 
nodig om me te kunnen verheugen op dingen. Dat is nu even uitgesteld. Dan wordt 
het straks extra genieten. Wat me ook steun geeft, is het nadenken over en het 
invullen van deze vragen. Het geeft me het gevoel alsof ik weer een klein beetje 
regie terug heb.’ 
 
Vul hier in welke steun bronnen je op dit moment kan inzetten: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Stap 3 Je valkuilen in kaart brengen 
 
Welke valkuilen kom je nu tegen door alle veranderingen? 
Doordat ons dagelijks leven er nu anders uitziet, we mogelijk minder mensen zien en 
niet meer de dingen kunnen doen die we normaal graag doen, kan het zijn dat we 
allerlei valkuilen tegenkomen. Deze valkuilen kunnen je gevoel van welbevinden 
aantasten. Dat betekent dat je je naar, vervelend of zelfs ziek gaat voelen. 
Welke valkuilen kom je nu tegen door de corona-maatregelen? 
 
Leonie: ‘Doordat ik veel thuis en alleen ben word ik minder uitgedaagd en ga ik me 
sneller vervelen. Dit heeft een negatieve invloed op mijn stemming, waardoor het 
risico dat ik ‘s avonds alcohol ga drinken en te veel ga eten groter wordt.  
 
Antoinette: ‘Doordat ik overdag wat minder te doen heb, merk ik dat ik de neiging 
heb mijn dag- en nachtritme om te gooien. Ik vind het moeilijk dat ik wat minder 
mensen spreek en ben bang dat ik te weinig te doen heb en me ga vervelen. 
Daarnaast merk ik dat ik bang word en heel erg ga piekeren over de situatie.’ 
 
Linde: ‘Doordat ik de structuur mis, is er geen ritme in mijn eetpatroon. En verval ik 
eerder in oud niet wenselijk gedrag. Omdat er nog zoveel onduidelijk is, word ik 
onrustig en kan ik mij heel erg druk maken en lukt het relativeren niet meer.’  
 
Vul hier jouw valkuilen in: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Hoe ga ik om met mijn valkuilen? 
Het kan helpend zijn om te kijken welke valkuilen je tegen kunt komen tijdens deze 
periode en hoe je hiermee om kunt gaan. Hierdoor kun je er voor zorgen dat je in 
balans blijft en voorkomen dat je je mogelijk slechter gaat voelen. Tip: kijk in je 
signaleringsplan, wat staat daarin wat je in deze situatie kan toepassen?  
 
Leonie: ‘Om te voorkomen dat ik ‘s avonds alcohol ga drinken of te veel ga eten is 
het belangrijk dat ik in contact blijf met vrienden, met name mijn beste vriendin. Ik ga 
dus regelmatig bellen, liefst in het begin van de avond. Verder helpt het heel erg om 
uitdaging te blijven zoeken, bijvoorbeeld door informatieve boeken te lezen of 
documentaires te kijken. Tot slot is het belangrijk om te zorgen dat ik genoeg lekker 
non-alcoholisch drinken en gezonde snacks in huis heb voor in de avonden.  
 
Antoinette: ‘Mijn valkuil is dat ik mijn dag- en nachtritme ga omdraaien. Ik moet vaste 
tijden met mezelf afspreken om naar bed te gaan en op te staan. Ik moet ook zorgen 
dat ik elke dag een doel heb. Als ik niets voor mijn werk kan doen, moet ik een ander 
doel zoeken: extra klusjes in huis, contact opnemen met mensen die ik al lang niet 
gesproken heb, een verhaal schrijven. Als ik bang ben of ga piekeren moet ik mijn 
mindfulness oefeningen gaan doen. Of eventueel slaapmedicatie nemen als ik er 
niet van kan slapen.’ 
 
Linde: ‘Ik moet blijven praten met anderen. Acceptatie is het toverwoord voor mij, ik 
kan aan de situatie niks veranderen. Ik ga mezelf niet straffen of veroordelen dat ik 
deze situatie moeilijk vind. Het is verdragen en daarin mag ik extra lief zijn voor 
mezelf.’  
 
Beschrijf hier hoe jij komende weken met jouw valkuilen om gaat en wie of wat je 
hierin kan steunen: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Stap 4 Wat ga je doen met deze (extra) tijd? 

 
En dan nu de laatste stap. Door al deze corona maatregelen hebben we ineens 
extra tijd, lijkt het wel. Die zou je kunnen benutten met dingen waar je normaal niet 
aan toe komt, die je voor je uitschuift of die in de winter niet mogelijk waren. Je kunt 
ook nieuwe dingen uitproberen of juist genieten van de rust. Hier bewust keuzes in 
maken kan helpen bij jezelf goed (blijven) voelen.  
Wat ga je doen met deze extra tijd? Tip: kijk ook eens op de inspiratielijst verderop in 
dit boekje. 
 
Leonie: ‘Onthaasten, tot rust komen, bezinnen. Daar heb ik wel behoefte aan na een 
drukke periode afgelopen half jaar. Verder heb ik bij de bloedbank een leuke 
legpuzzel gekregen die ik wil gaan maken en ga ik onderzoeken hoe ik online 
puzzels (bijvoorbeeld logikwis) kan maken. Ook heb ik mezelf voorgenomen om 
deze weken aan te grijpen om eens goed door mijn huis heen op te ruimen en 
schoon te maken. Het is lekker weer dus de deur kan open, het stof eruit en het 
voorjaar erin!’  
 
Antoinette: ‘Als het lekker weer is, ga ik aan de slag in mijn tuin. Of ik vraag iemand 
samen de honden uit te laten (dan houden we toch een beetje afstand). En bij slecht 
weer, kruip ik achter mijn laptop om verder te schrijven aan mijn verhaal. Er zijn 
trouwens ook allerlei plekken in mijn huis waar de stofdoek wel eens over heen mag. 
Nu ik erover nadenk, de hal mag ook wel eens een nieuwe lik verf krijgen…’ 
 
Linde: ‘Er is eindelijk tijd voor klussen! En ik wordt heel blij van poetsen, daar word ik 
heel rustig van. De voorjaarsschoonmaak komt dit jaar wat eerder.’ 
 
Wat ga jij doen met deze extra tijd? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Tips en tools 
 
Op de volgende pagina’s vind je nog allerlei tips en tools die je mogelijk op weg 
kunnen helpen om jezelf te steunen tijdens deze periode. We beginnen met een rijtje 
tips: 
 

1. Wees je er van bewust dat jij de deskundige bent over jezelf en jij bepaalt wat 
jij nodig hebt komende weken. 

2. Wanneer je op zoek gaat naar dingen die jou ondersteunen, weet dan dat de 
beste steunbronnen simpel, veilig en makkelijk toegankelijk zijn. 

3. Je bent niet alleen! Iedereen is op zijn eigen manier aan het worstelen met de 
situatie. Vraag eens na bij anderen hoe zij hiermee omgaan. 

4. Het kan steunend zijn om helpende gedachten voor jezelf te formuleren. 
Bijvoorbeeld: ‘Deze situatie gaat ook weer voorbij.’ Of de voordelen van de 
situatie in zien (tijd voor andere dingen, meer waardering hebben voor het 
‘normale leven’). 

5. En tenslotte: Wees lief voor jezelf! We kunnen de situatie niet veranderen, 
alleen de manier hoe we er zelf mee omgaan.  

 
 
Op de volgende pagina’s vind je nog een aantal handige tools: 

- Dag- en weekschema’s 
- Inspiratieblad met dingen die je kan doen 
- Handige telefoonnummers 
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Inspiratieblad: dit kun je allemaal doen!  
 

● Lekker voor mezelf koken of bakken (of juist voor anderen) 
● Grote (lente) schoonmaak 
● Kasten/laden opruimen en dingen weggooien die ik niet meer nodig heb 
● Kastjes opnieuw inrichten 
● Wandelen 
● Hardlopen 
● Een (e-)boek of tijdschrift lezen (of een luisterboek luisteren) 
● Muziek luisteren of maken 
● Radio luisteren 
● Schrijven (bijvoorbeeld in een dagboek) 
● Bloggen/vloggen 
● (Video)bellen/appen/mailen met mensen die ik normaal niet zo vaak spreek 
● Collage maken 
● (Online) puzzelen (kruiswoord, woordzoeker, sudoku, etc.) 
● Legpuzzel maken 
● Kaartspel spelen 
● Youtube filmpjes kijken  
● Wordfeud spelen met anderen 
● Extra aandacht geven aan mijn huisdier 
● Tuinieren 
● Tekenen/schilderen 
● Handwerken/knutselen 
● Huisinrichting veranderen  
● Bosje bloemen kopen voor mezelf 
● Lekker douchen met fijne douchecrème of in bad 
● Mezelf extra verwennen met bodylotion of een maskertje 
● (Online) films, documentaires, ted talks of cabaret kijken 
● Ziggo en KPN hebben een aantal betaalde zenders open gezet 
● Gamen 
● Podcasts luisteren 
● Een scrapbook maken 
● Wolken/sterren kijken 
● Gezellig/knus maken voor mezelf, kaarsjes aan, dekentje 
● Iets liefs doen voor een ander (kaartje, berichtje)  
● Anderen helpen (bijvoorbeeld wandelen met de hond van de buurvrouw die 

ziek is) 
● Mezelf verdiepen in interessante onderwerpen (zelfstudie/zelfverrijking) 
● Iets leuks plannen om naar uit te kijken 
● Ontspanningsoefeningen of mindfulness oefeningen (te vinden op youtube of 

internet) 
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● Dansen (in de huiskamer) 
● Breien (of dit gaan leren) 
● Klussen in huis (een nieuwe kleur op de muur) 
● Sporten of yoga in de woonkamer, eventueel met behulp van youtube filmpjes 
● Mandala’s kleuren in een kleurboek voor volwassenen of uitprinten vanaf het 

internet 
● Foto’s kijken, herinneringen ophalen 
● Gekke woorden leren uit een vreemde taal 
● Volg online een cursus gitaarspelen als je dat leuk vindt, je zult zien dat je het 

snel oppikt nu je er de tijd voor hebt 
● Maak een lijstje van wat jouw kwaliteiten zijn (of vraag anderen je hierbij te 

helpen) en kijk eens hoe je je kwaliteiten voor jezelf of voor anderen kunt 
inzetten. Bijvoorbeeld: Heb je groene vingers? Help je buurvrouw met haar 
tuin. 

 
Welke ideeën heb je zelf, die nog niet op deze lijst staan?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Praat er ook eens over met anderen (bijvoorbeeld familie, naasten, medebewoners 
of begeleiding). Wat doen zij? Welke ideeën doen jullie samen op? Inspireer elkaar!  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
De inspiratielijst kun je ook online vinden op zo.ribwavv.nl/inspiratieblad 
 
Heb je aanvullingen op deze lijst? Laat het ons weten via zo@ribwavv.nl. Wij zullen 
ze dan aanvullen op de online lijst. Zo helpen we elkaar er doorheen!  
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Dag- of weekschema 
 
Je kunt, als je wilt, een dag- of weekschema plannen maken die je elke dag of elke 
week kunt doen om je goed te blijven voelen. Zo’n schema kan veel houvast geven.  
Je kunt zo’n schema zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Dit schema is een optie, 
gebruik het als je kan helpen. 
Hieronder volgt een voorbeeld. Op de volgende pagina's vind je een schema dat je 
zelf kan gebruiken. 
 

Tijd: Activiteit: 

8.15 - 8.45u Opstaan, douchen en aankleden 

8.45 - 9.00u Ontbijt maken 

9.00 - 9.45u Ontbijten en de krant lezen of het 
nieuws kijken 

9.45 - 10.15u In mijn dagboek schrijven 

10.15 - 10.45u Telefonisch contact met mijn 
begeleider 

10.45 - 11.45u Wandelen 

11.45 - 12.00u Lunch maken 

12.00 - 12.30u  Lunchen 

12.30 - 13.00u Lunch opruimen en afwassen 

13.00 - 13.15u Boodschappenlijstje maken 

13.15 - 14.15u Boodschappen doen 

14.15 - 15.00u Woonkamer stofzuigen 

15.00 - 15.30u Bellen met familie of vrienden 

15.30 - 16.30u Lezen of tv kijken 

16.30 - 17.30u Koken 

17.30 - 18.15u Avondeten 

18.15 - 18.30u Opruimen en afwassen 

18.30 - 21.30u TV kijken of Netflixen 

21.30 - 22.00u Klaar maken om te gaan slapen 
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Maandag Dinsdag 
Tijd: Activiteit:  Tijd: Activiteit: 
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Woensdag Donderdag 
Tijd: Activiteit:  Tijd: Activiteit: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  

19 



Vrijdag Zaterdag 
Tijd: Activiteit:  Tijd: Activiteit: 
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Zondag 
Tijd: Activiteit:    
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Handige telefoonnummers en websites 
 
De Luisterlijn 
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl) via 
0900-0767 kun je bellen voor een gezellig kletspraatje of een goed gesprek. Op de 
website kun je ook het lokale nummer van de luisterlijn bij jou in de buurt vinden. Met 
het lokale nummer betaal je minder belkosten. 
 
Corona Quarantaine contact  
De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via Corona Quarantaine 
Contact. Op de actiepagina www.kro-ncrv.nl/corona kunnen mensen aangeven 
gebeld te willen worden. 
 
De Zilverlijn 
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen 
(www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). Professionele vrijwilligers bellen 
regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.  
 
Troost TV 
Troost TV laat herhalingen zien van legendarische tv-momenten om ons door deze 
vreemde tijden te slepen. Het kan gaan om een geweldig tv-programma, maar ook 
om een herhaling van een epische tenniswedstrijd. Troost TV wordt uitgezonden 
vanaf 23:00 op NPO3, in plaats van de herhaling van De Wereld Draait Door.  
 
Online huiskamer  
Een virtuele huiskamer, van stichting Mind en stichting Out of the Box TV, waarin je 
vragen kan stellen en gesprekken kan voeren met ervaringsdeskundigen en experts. 
Je vindt de huiskamer op het youtubekanaal van Stichting Out of the Box TV of via 
onderstaande link:  
https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5CThUMz8 
 
Handig artikel 
Hoe zorg je dat je thuis mentaal gezond blijft, en de muren niet op je afkomen? In dit 
artikel vind je tips en uitleg van drie psychologen: 
https://nos.nl/op3/artikel/2327507-ritme-gezond-eten-en-bewegen-zo-blijf-je-thuis-me
ntaal-gezond.html  
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RIVM 
Op de website van de RIVM vind je veel en uitgebreide informatie over het 
corona-virus en hoe we er het beste mee om kunnen gaan, waaronder filmpjes en 
vraag&antwoord: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
 
Rode Kruis voorlichtingsflyers 
Op deze website vind je verschillende voorlichtingsflyers over hoe je jezelf en 
anderen kan beschermen én hoe je om kan gaan met eventuele stress die de 
situatie met zich meebrengt: 
https://www.rodekruis.nl/download-voorlichtingsmiddelen-coronavirus/ 
 
 
Noteer hier andere handige telefoonnummers/websites die je zelf kent: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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