
 

Overzicht Communicatiemiddelen ‘Zo blijven wij gezond’ 

 Functie/kenmerken Waar zet je dit in? 

 
 

 

Folder: Zo blijven wij gezond 

Vouwfolder met vuistregels en concrete tips over 

een gezonde leefstijl voor het gezin. Alle vuistregels 

rond gezond eten en drinken, bewegen en goed 

slapen zijn uitgebeeld. De folder is zo beeldend 

mogelijk gemaakt zodat deze ook begrijpelijk is 

voor laaggeletterden. Ook is rekening gehouden 

met verschillende culturen en gewoonten. Geschikt 

voor ouders.  

Tijdens het spreekuur. 

 

 

Posterpakket (per pakket van 5 posters)  

- Poster met pakjes drinken met het aantal 

suikerklontjes in A2 formaat 

- Posters in verschillende kleuren met de drie 

hoofdvuistregels en ‘Zo blijven wij gezond, jij toch 

ook?’ 

- Poster met alle vuistregels om gezond te leven 

Overal waar kinderen, ouders en professionals 

komen.  

- In wachtruimte en spreekkamers 

- Evenementen in focusbuurten waarbij slapen, 

bewegen en/of gezond eten centraal staan 

- Locaties van alle partners community 

 

Stickers: Drink water uit de kraan 

Sticker voor achter/boven de kraan om water 

drinken te stimuleren. Goed te combineren met de 

‘waterdruppel’-stickers. 

Achter de kraan in bijvoorbeeld het keukentje of bij 

een vaste plek voor waterkannen. 

 

Stickers: Waterdruppels 

Om als ‘spoor’ richting de kraan of een 

watertappunt te plakken. Stickers stimuleren water 

drinken. Combineer dit met de ‘drink water uit de 

kraan’-stickers en de posters.  

Spoor richting een kraan / watertappunt. Geschikt 

voor op de vloer en/of kastjes. Alleen geschikt voor 

binnenruimten.  

 

Stickers: Voetstappen  

Om bezoekers richting trap te leiden en zo 

onbewust het traplopen te stimuleren. Stickers zijn 

gemakkelijk zonder schade aan vloer op later 

moment weer te verwijderen. 

Vanaf het keuze moment of je de trap of lift neemt 

een voetstappen spoor richting trap laten lopen. 

Van tevoren vloer goed schoonmaken, alleen 

geschikt voor in binnenruimte. Sticker door midden 

knippen zodat je twee losse voeten hebt en in 

looppad aanbrengen 

 

Veertigwekenkalender 

Koelkastkalender (+ zuignap) met vuistregels en 

concrete tips voor een gezonde leefstijl tijdens de 

zwangerschap. De kalender is zo beeldend 

mogelijk gemaakt zodat deze ook begrijpelijk is 

voor laaggeletterden. Ook is rekening gehouden 

met verschillende culturen en gewoonten. 

 

Aan het begin van de zwangerschap.  

 

Twaalfmaandenboekje  
In het eerste jaar van het leven ontwikkelt een baby 
zich heel snel. Sneller dan de rest van het leven. 
Gezond leven is nu extra belangrijk. Een baby leeft 
gezond door gezond te eten en te drinken, genoeg 
te slapen en veel te bewegen. Dit (invul)boekje 
geeft tips over een gezonde start voor de baby.  

Tijdens het spreekuur/de zorg van: 

- jeugdgezondheidszorg 

- verpleegkundige op OKT-locatie (of SAG) 

- huisartsen (of jeugd/kinderartsen) 

- kraamverzorgenden  

 
Bovenstaande lijst is een selectie van de beschikbare middelen van ‘Zo blijven wij gezond’. Ga voor overige middelen naar 
https://www.amsterdam.nl/communicatiemiddelenzoblijvenwijgezond 

https://www.amsterdam.nl/communicatiemiddelenzoblijvenwijgezond

