
 

 

Doe mee met de ‘HAPPY AND HEALTHY’ challenge! 

 

Als verpleegkundige ben je in elke dienst bezig met ‘healthy ageing’. Je informeert je patiënten over zo 

gezond mogelijk leven, je motiveert ze om hun dieet te volgen, de sigaret te laten liggen,  om weer in 

beweging te komen…. Maar hoe zit het met jou? Hoe ‘healthy’ ga jij ouder worden? Vanuit de gedachte 

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf”  dagen we je uit om met ons te delen wat jij doet om te werken aan 

je gezondheid. 

 

Zoek je steun en een stimulans van buiten omdat je niet alles vanuit je zelf kunt op pakken? Dan is dit je 

kans! Deel jouw persoonlijke gezondheidschallenge met de buitenwereld en wie weet win je  tijdens het 

symposium onze Publieksprijs. Wij zijn jouw stok achter de deur en motiveren je om vol te houden….  

 

Waar kun je aan denken?  

Noteer op je inschrijfformulier wat je persoonlijke gezondheidsvoornemen is en begin er voor het 

symposium mee! Dat mag natuurlijk vandaag al, maar misschien heb je al gezegd dat je per 1 januari gaat 

beginnen? Prima! 

 

Jouw goede voornemen kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: Ik wil die extra kilo’s eraf krijgen en sla alle 

traktaties op de afdeling af. Ik PAS en stop met alcohol drinken. Ik ga met de fiets naar het werk en laat de 

auto staan. Ik druk ceremonieel mijn laatste peuk uit en stop met roken. Ik gun mijn mind meer rust en ga 

mediteren, yoga doen of een bosbad nemen… Verzin het maar… 

 

Hoe doe ik mee aan de challenge? 

Laat ons op een creatieve manier zien hoe jij aan je persoonlijke uitdaging werkt. Maak een selfie met een 

leeg gebaksschoteltje of een filmpje van je hardloopsessie. Gebruik je collega’s als coaches en laat hén in 

een filmpje vertellen hoe goed je bezig bent. Of nog beter: neem samen deel aan deze challenge! Stuur je 

recept voor een vegetarische groenteschotel of een heerlijke koolhydraatarme maaltijden, maak 

screenschots van je stappen- of calorieën teller, dagboekfragmenten, vlog of blog waarin je je resultaten 

met de wereld deelt… allemaal goed!!  

 

De enige voorwaarde is, dat jouw bijdrage uiterlijk op maandag 7 januari 2019 digitaal aangeleverd 

wordt en getoond kan worden op het grote scherm in de Blauwe Zaal. De deelnemers in de zaal maken 

vervolgens samen uit welke persoonlijke challenge het hoogst gewaardeerd wordt en de winnaar krijgt 

een cadeaubon voor een luxe wellness weekend voor 2 personen. 

 

Alle inzendingen kunnen toegezonden worden naar: d.l.hoogvliet@umcg.nl 

 

 

P.S: Weet je nu nog niet of je mee wilt doen? Beslissen kan altijd nog. Stuur gewoon je inzending (uiterlijk 

7 januari) naar bovenstaand mailadres. 

  

file://///zkh/dfs/Groepen/wi/Leiding%20&%20beheer/Communicatie%202/Website/Bijlagen/Programma_roosters_2019/d.l.hoogvliet@umcg.nl

