
GEZONDHEID

21 blijmakers voor dit najaar

Happy  
  herfst!

Regen, griep, korte dagen: typisch herfst. Maar het betekent 
ook prachtige kleuren in de natuur en romantisch kaarslicht. 
Met deze happy-herfsttips geniet je nog meer van dit najaar.

5. 
NEEM EEN 
MASSAGE
Als je met aandacht 
wordt aangeraakt, 
maakt je lichaam  
het gelukshormoon 
oxytocine aan. Dit  
stofje vergroot het  
gevoel van harmonie 
en tevredenheid. Dit 
gebeurt ook tijdens 
een massage. Het  
stimuleert je organen, 
je bloedcirculatie,  
spieren en zenuwstelsel, 
waardoor je meer 
energie krijgt.

Tip 
Heb je al eens een 
lomi lomi-massage  
gehad? Dit is een  
bindweefsel- en  
ontspanningsmassage 
in één en zou de  
conditie van je huid 
verbeteren. 

2. 
Hallo dancing queen!
Ben jij dol op de musicalklassieker Mamma Mia? Dan is er goed nieuws: 
op 28 september verschijnt het nieuwe album Dancing queen, van  
zangeres Cher. Vol met heerlijke ABBA-covers, zoals SOS, Waterloo en  
Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight). En van meezingen  
en dansen word je sowieso blij.

3. 
Creëer je eigen spa at home
Psycholoog Caroline: “Door tijd voor jezelf te nemen, voel je beter wat  
voor jou belangrijk is en waar jij happy van wordt.” Verander bijvoorbeeld  
je badkamer in een spa: wierook, kaarsen, achtergrondmuziek, haar- en/of 
gezichtsmaskertje erbij. Of maak een verkwikkend (voeten)bad met daarin 
een scheutje rozemarijnbadolie. Rozemarijn activeert de bloedsomloop,  
verfrist en stimuleert het vermoeide lichaam en geeft nieuwe energie.
 

4.
Fantaseer over
een nieuwe vakantie
In de herfst ligt de zomervakantie nog vers in je 
geheugen (hallo napret) en kun je alvast op 
nieuwe vakantieplannen broeden (hallo voorpret). 
Door je voor te stellen hoe fijn de volgende  
vakantiebestemming zal zijn, worden dezelfde 
hersengebieden geactiveerd als wanneer je  
er echt bent, vertelt Caroline Stofberg: “Hoe  
levendiger je voorstelling is, hoe krachtiger het  
effect op je gemoedstoestand. Wordt het een 
strandvakantie? Zie dan de golven van de zee 
voor je, voel de zon op je huid, ruik de zeelucht, 
hoor de meeuwen en proef het zilte zeezout op  
je lippen.” 

6. 
Drink een anti-grieptheetje 
In het najaar kan je weerstand wel wat extra’s  
gebruiken. Een thee van kaneel, zoethout, gember, 
jeneverbessen of venkel kan een virusje op afstand 
houden, zegt kruidenexpert Andrea Bleeker. 
Ingrediënten voor een grote theekop: 1 kaneelstokje 
of 1 zoethoutstengel • verse gember (2 cm) •  
3 jeneverbessen en/of 5 venkelzaadjes.
 
Plet de jeneverbessen en/of venkelzaadjes met een 
vork. Doe ze in een beker samen met de andere  
ingrediënten. Schenk hier 250 ml kokend water over 
en laat vijf minuten trekken. Let op: deze thee is niet 
geschikt voor zwangere vrouwen. 
 

7. 
LEKKER COCOONEN
Tijdens de herfst worden de dagen 
korter en kouder. Tijd dus om lekker te 
cocoonen. Caroline Stofberg: “Door je 
thuis even terug te trekken, krijg je 
minder prikkels binnen, waardoor  
je weer kunt opladen.” 

Tip 
Wil je eens wat anders dan een boek? 
Luister je happy met een podcast 
over geluk van Robert Bridgeman. 
Typ op Google: Robert Bridgeman 
podcast geluk.

 
1. 
VERF EEN MUUR
Kleuren beïnvloeden je humeur. Door 
een muur in een nieuwe mooie kleur te 
schilderen, pimp je niet alleen de kamer, 
maar ook je humeur. En dat is nog niet 
alles. Psycholoog Caroline Stofberg, van 
www.levenvanuitjekern.nl: “Het schilderen 
zelf levert ook positieve energie op. Je 
bent namelijk gefocust op het schilderen, 
waardoor negatieve gedachten minder 
kans krijgen.”

SCHILDER JE MUUR. 
ZO PIMP JE NIET ALLEEN 
DE KAMER, MAAR OOK 
JE HUMEUR
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GEZONDHEID

20. 
BEREID JE VOOR  
OP DE WINTER
Een fijne vooruitblik: begin 2019 komt de nieuwe 
bioscoopfilm uit van de makers van Gooische 
Vrouwen: April, May en June. De film gaat over 
drie zussen die bij elkaar komen als blijkt dat 
hun moeder ernstig ziek is. Het verhaal is  
bedacht door Linda de Mol, die ook een van 
de hoofdrollen speelt. • Heb jij ook zo genoten 
van de tv-serie De Luizenmoeder? Goed 
nieuws: serie 2 komt eraan! • Ben je meer  
van het stoerdere werk? Ook dan kun je je lol 
op, want Game of Thrones seizoen 8 verschijnt 
in de eerste helft van 2019.

14. 
Foto’s uitzoeken  
en inplakken
Uitzoeken en inplakken van foto’s is een 
ontspannen bezigheid en geeft een goed 
gevoel, omdat het je herinnert aan dierbare 
momenten uit het verleden. Dit inplakken 
kan natuurlijk ook digitaal, bijvoorbeeld 
via Fotofabriek (www.fotofabriek.nl) of 
Blurb (www.blurb.com).

Tip 
Scan foto’s in met de app Scanner for me. 
Zo blijven ook oude kiekjes goed bewaard.

10. 
TUSSEN DE FRISSE LAKENS
Slapen tussen frisgewassen beddengoed 
geeft niet alleen een luxe gevoel, het helpt 
ook huisstofmijt tegen te gaan. Uitwerpselen 
van dit beestje (niet fris!) kunnen allergische 
reacties veroorzaken. Was je beddengoed 
daarom op zestig graden: dat overleven 
de beestjes niet.
Voor op je verlanglijstje: het gloednieuwe 
beddengoedmerk Coco & Cici. Het is  
gemaakt van de stof tencel en voelt als 
slagroom. Ja écht, maar dat begrijp je pas 
als je het vóelt. Wat prijzig, maar dan heb 
je wel wat. Nog meer fijne eigenschappen 
van dit beddengoed: het is temperatuur 
regulerend (warm in de winter en koel in de 
zomer), strijkvrij, sneldrogend, duurzaam 
en geschikt voor de gevoelige huid. 
Nieuwsgierig? Check www.coco-cici.com.

8. 
Lees een ‘aaibaar’ boek
Ken jij de populaire politiehond Bumper al? 
Hij heeft bijna 23.000 ‘bumperklevers’ op  
Instagram. Op 4 oktober (Dierendag)  
verschijnt zijn boek: Bumper, de politiepup. 
Over het leven van de hond én dat van  
zijn baasje, politieagent Stephan.

12. 
Ga voor een potje 
(solo)seks
Kaarsje, dekentje, een leuke 
bedpartner (of speeltje) en 
voldoende tijd. Als je ergens 
relaxed van wordt, is het wel 
van hét hoogtepunt. Dit 
dankzij de happy-hormonen 
oxytocine, endorfine,  
adrenaline en dopamine 
die dan aangemaakt  
wordent. Op het moment  
suprême wordt in je hersenen 
het logisch denkvermogen 
tijdelijk stilgelegd en het  
beloningscentrum maximaal 
getriggerd, vertelt seksuoloog 
Eveline Stallaart. 

9. 
HELEMAAL BIJSLAPEN
Na de zomermaanden worden de dagen steeds korter. Je bioritme past zich hierop 
aan door eerder te starten met de aanmaak van het slaaphormoon melatonine, 
aldus slaapexpert Gerard Kerkhof. “Je kunt dit natuurlijke proces versterken door  
’s avonds de lichten eerder te dimmen. Hierdoor stimuleer je de melatonineaanmaak, 
waardoor je sneller in slaap valt, beter slaapt en uitgerust wakker wordt.” En dat is 
weer goed voor je gezondheid. Want al na een week niet goed slapen, vermindert 
je weerstand en ben je vatbaarder voor een griepje, volgens onderzoek van de 
universiteit van Washington School of Medicine. 

17. 
CREËER EEN MEDITATIERITUEEL
Mediteren helpt je hersenen ontspannen en volgens onderzoek van Harvard 
University word je er tien procent gelukkiger van. En je hoeft hiervoor echt 
geen uren in lotushouding op een yogamatje te zitten: vijf minuten per dag 
heeft al effect.

Tip 
Beginner? Dan is de app Headspace een aanrader: tien korte meditaties  
(drie, vijf of tien minuten) met begeleiding en verhelderende animatiefilmpjes.
 

15. 
EEN RECEPT VOOR GELUK
Een typisch happy-herfstrecept is pittige pompoen-
soep met gember en wortel. Voedingsdeskundige 
Fleur Voerman: “Deze healthy maaltijd verwarmt je 
op twee manieren: door de temperatuur van de 
soep én door de verse gember, dat een verwarmend 
effect heeft. En doordat je maag gebonden soep 
als eten ziet en niet als drinken, blijft het langer in 
de maag dan een drankje en heb je minder snel 
weer trek.” Kijk voor het recept op Vriendin.nl/culinair. 

21. 
Een dagje sauna
Vooral in de herfst is het slim om naar de sauna te 
gaan, omdat de temperatuurwisselingen je weerstand 
met dertig procent verbeteren. Byebye, griep: volgens 
onderzoek aan de Finse universiteit in Turku rekent je  
lichaam daardoor sneller af met griepverschijnselen.

Tip 
Stap meteen even de infraroodcabine binnen. Dit helpt 
je spier- en gewrichtsklachten verminderen.

16. 
Let op met suikerrijke snacks
Op een druilerige herfstdag ben je sneller  
geneigd je stemming te verbeteren met lekkere 
snacks. Niks mis mee, natuurlijk. Maar weet dat 
suikerrijke voeding (snoep, gebak, koek) je humeur 
en energielevel maar kort een boost geven. Een 
paar minuten na dat chocoladekoekje zakt je 
energielevel en humeur lager dan het was...

19. 
Laat je inspireren
Op 25 september is er het event Open up to your true nature. 
Anders dan de titel doet vermoeden, is het een Nederlands-
talige feelgoodlezing. Op deze dag sta jij centraal en ga je 
aan de slag met vragen als: wat maakt mij uniek? Hoe kan ik 
mijn dromen concreter maken? Bovendien krijg je tips hoe je 
creatiever en productiever kunt zijn dan ooit.
Van 13.00-17.00 uur in Podium Mozaïek, Amsterdam. Check 
www.dolly.nl/live voor meer info.

11. 
Ga naar de feelgoodfilm 
Zwaar verliefd
Zwaar verliefd is de verfilming van het 
eerste boek van bestsellerauteur Chantal 
van Gastel en gaat over dierenarts Isa 
die worstelt met haar gewicht (te veel) 
en haar liefdesleven (te weinig). Ze valt 
als een blok voor Ruben (Jim Bakkum), 
het baasje van de labrador waar Isa  
een levensreddende actie bij uitvoert. 
Hoe zorgt ze ervoor dat hij net zo gek 
wordt op haar als op zijn hond?

Wanneer? 
Ook leuk: op 10 oktober worden door het 
hele land ladies nights georganiseerd, 
met een hapje, drankje en goodiebag. 
Check de bioscoop bij jou in de buurt.

18. 
Zoek je vrienden op
De herfst is het perfecte seizoen voor een gezellige 
avond tafelen met vrienden. En als íets ons gelukkig 
maakt, zijn het vriendschappen, blijkt uit onderzoek  
van Harvard University. Maar dan wel de betekenisvolle 
relaties, hè? Niet het aantal vrienden dat je hebt op  
social media...
 

13.
MAAK EEN LANGE 
HERFSTWANDELING
Bomen werken stressverlagend. Fijn, want 
dat vermindert de kans op hart- en vaat-
klachten. Na een boswandeling van twee 
uur zijn je stresshormonen afgenomen en 
nemen feelgoodhormonen (endorfine) 
toe, volgens hoogleraar dr. Qing Li aan  
de Nippon Medical School in Tokio.  
Op www.wandel.nl vind je wandeltochten 
door het hele land.

Tip 
Verzamel (met je kind) herfstbladeren en 
versier er een kaars mee. Als lijm gebruik 
je modpodge. Onder meer verkrijgbaar 
bij Xenos en hobbywinkels.

HAVE SEX! ALS JE  
ERGENS RELAXED  
VAN WORDT,  
IS HET WEL VAN  
HÉT HOOGTEPUNT!

GA NAAR DE SAUNA: DE TEMPERATUUR-
WISSELINGEN VERBETEREN JE WEERSTAND 
MET DERTIG PROCENT. BYE BYE, GRIEP!
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