
Je voelt je misschien al beter,
maar doe het toch maar rustig
aan. Je bent nog niet op volle
kracht.

Rustig aan

Afschuimen

Dit kan gaan van de vaat in de vaatwasmachine. 
Alles van je salontafel terug op de juiste plaats. 
Was naar de wasmand. 
Spullen langs je nachtkastje terug op de juiste plaats.

Alle spullen die rondslingeren op zichtbare plaatsen
gaan we opruimen.

Zet je ramen open en laat je huis
verluchten. Laat de frisse wind
binnen en laat het zonnetje
schijnen. Het doet gewoon
wonderen

Misschien ook de moment om je
tandenborstel te wisselen?

Verluchten

Ontsmetten
Het is tijd om je huis te poetsen en de
microben te doden. 
Pas op, de grote schoonmaak is voor later. 
We gaan nu alles ontsmetten wat we veel
aanraken, zoals klinken, leuningen,
elektronische apparaten, toilet, gladde
oppervlakken.

Medicijnkastje

Ga uit je pyjama
Ga uit je pyjama en doe je
gewone kleren aan. Je zal je
al veel beter voelen.

Handige checklist om je huis te organiseren
nadat je ziek bent geweest. Je huis terug op orde
en jij terug beter! Je huis wordt een beetje
verwaarloosd tijdens ziekte en dat is écht OK.
Nu je beter bent is het tijd om je huis terug aan
te pakken. Ben je er klaar voor?

Je huis 
op orde 
na ziekte

Je medicijnen liggen nu
verspreid over het huis, het
wordt tijd om deze terug netjes
terug te plaatsen in het
medicijnkastje en ook deze
controleren of alles nog
beschikbaar is.

Gezonde inkopen
Je moet nog wat aansterken, dus ga gezonde
boodschappen doen (online gaat ook) . 
Kies voor fruit en groenten en gezonde
gerechten. Je zal je in no time beter voelen.

Administratie
Moet je nog papieren in orde
brengen voor de mutualiteit of de
apotheker of voor je werk, dan is dit
de moment.

Noodnr's
Zorg dat je de nr's van je huisdokter en ziekenhuis
op een centrale plaats of je smartphone bewaard,
zodat je deze snel kan bereiken in de toekomst.
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Wassen
De harde oppervlakken hebben wij
ontsmet, maar nu is het ook tijd om de
stoffen onder handen te nemen.
Dekentjes, lakens, pyjama's handdoeken
zijn klaar voor het wasmachine


