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Fijn dat je hier bent, bij onze 3de module AANDACHT. 

We komen onmiddellijk in actie en gaan eerst een oefening doen.  
Echt doen hé!

 Keerpunt oefening
Ga even naar buiten, waar je plaats hebt. Wees in het hier en nu, met je 
aandacht in dit moment, en zet langzaam en bewust 10 stappen vooruit, 
wanneer je 10 stappen verder bent, keer je om, en ga je weer 10 stappen 
terug.
Doe dit eerst en lees dan pas verder, anders mist deze oefening zijn doel. 

Welkom bij AANDACHT, persoonlijk vind ik dit werkboek heel belangrijk, 
omdat we - je raadt het al – aandacht gaan hebben voor een aantal zaken 
die zomaar jouw leven zouden kunnen veranderen. 
We zitten te vaak in onze ratrace, wij mensen zijn ook gewoontedieren, 
daardoor leven we ons leven vaak té automatisch, daar wil ik met deze 
module verandering in brengen. 

Ik zou graag hebben dat jij bewust stil staat bij de onderwerpen die hier 
aan bod zullen komen. 

Alles wat je aandacht geeft groeit, het feit dat jij gestart bent 2 maanden 
geleden met de K.R.A.C.H.T.-methode betekent dat jij jouw leven 
momenteel aandacht geeft. 
Jij bent dus bereid om actie te ondernemen, om verandering toe te laten, 
om groei mogelijk te maken.
Terwijl jij dit leest, gaan er wellicht heel veel gedachten door je hoofd, 
gedachten die zich vormen in je brein. 

Inleiding
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Tijd dus om daar aandacht aan te besteden, want met aandacht schakelen 
we onze automatische piloot uit, laat dit nu net de bedoeling zijn van dit 
werkboek. 

Zullen we samen dat brein van ons, even onder de loep te nemen?

Vooraleer je verder gaat met het brein.
Mag ik je vragen om terug te denken aan de oefening die je daarnet hebt 
gedaan. 
Ga er met je gedachten naartoe. 
Toen je draaide, om die 10 stappen terug te keren. 
HOE draaide jij je om? Naar rechts of naar links? 
Wil je dit delen in onze facebookgroep, bij de opmerkingen onder module 
AANDACHT aub. 
Gewoon zonder meer RECHTS of LINKS schrijven. 
Ik kom daar later tijdens de live Q & A nog op terug. 
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Om jezelf beter te leren kennen, om te weten waarom je zus of zo reageert 
in bepaalde situaties is het fijn om te weten hoe ons brein in elkaar zit en 
hoe het werkt. 

Ik ga hier nu niet een wetenschappelijke studie uiteenzetten, want daar 
heb je ook niet veel aan en zou je waarschijnlijk toch veel te saai vinden en 
afhaken. Dat is dus niet de bedoeling. Neem dit stukje heel aandachtig en 
bewust door aub. 
Ik ga het je uitleggen in Jip en Janneke taal met een heel duidelijke 
illustratie erbij, zodat je het nooit meer vergeet. 

In onze hersenen 
onderscheiden we 3 niveaus: 
› het Reptielenbrein 
› het Zoogdierenbrein
› het Mensenbrein 

We gaan ons brein ook eens 
visueel voorstellen: maak eens 
een vuist met je hand, met je 
vingers over je duim heen. 
Als je nu kijkt naar jouw vuist, dan is je pols en je handpalm het 
reptielenbrein, het topje van je duim het zoogdierenbrein. Je vingers staan 
symbool voor de hersenschors of het mensenbrein genoemd. 

In ons reptielenbrein wordt alle informatie die via onze zintuigen in ons 
lichaam binnenkomt, verzameld en verwerkt. Met onze zintuigen ruiken, 
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1.  Ons brein



voelen, zien, proeven of horen we. Jonge kinderen ervaren de wereld vanuit 
hun reptielenbrein. Daardoor reageren ze zo goed op zintuiglijke prikkels, 
denk maar eens wat er gebeurt met een huilende baby wanneer we die 
oppakken, ermee wiegen, heel zachtjes en lief tegen praten, of wanneer een 
baby zelfs gewoon zijn mama ruikt…
Dit gedeelte van ons brein omvat ons onbewust geheugen. 

Ons zoogdierenbrein bevat verschillende knooppunten van neuronen 
(kernen). Het emotiecentrum (Amygdala) is o.a. zo’n knooppunt, daarmee 
wordt de informatie die via ons reptielenbrein werd verzameld en verwerkt, 
onderzocht op gevaar. Hier wordt de informatie vergeleken met wat er al is 
opgeslagen aan herinneringen in ons “onbewuste” geheugen. 
Dit verklaart dus bvb., waarom jij terug hartkloppingen of angstzweet krijgt 
wanneer bij een nieuwe partner een smsje binnenkomt van een onbekende 
vrouw. Jouw geheugen heeft dit opgeslagen als een traumatische ervaring als jij 
op die manier hebt ontdekt dat jouw man jou bedrogen heeft. 

In ons mensenbrein zijn onze bewuste herinneringen opgeslagen. Hier 
zijn we ons dus bewust van wat er gebeurt. Het vermogen om te kunnen 
nadenken, plannen te bedenken, zaken in ons leven af te wegen bevindt 
zich dus hier. Vanuit ons mensenbrein hebben we alles onder controle en 
kunnen we bewuste keuzes maken. 

Nog even samengevat: 
Deze 3 breinen werken als jij je veilig voelt heel goed samen, en zijn als 
computers met elkaar verbonden. 
In de 1ste computer wordt gekeken of de informatie wel veilig voor jou is. 
Dan zijn er 3 mogelijkheden die gebeuren in het emotiecentrum, dat werkt 
als een stoplicht.
Groen licht: de info is veilig en jij blijft rustig. 
Oranje licht: opgelet, misschien is het onveilig. 
Rood licht: onveilig, je brein slaat alarm. 
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In mijn opleiding parallel solo-ouderschap, kregen wij een duidelijk filmpje 
hierover te zien, dat ik graag met jou wil delen. 
Het zal jou duidelijkheid geven over bvb. “Waarom ben ik nu alweer uit mijn 
dak gegaan tegenover mijn ex, terwijl ik me voorgenomen had om rustig te 
blijven?”. 

https://youtu.be/sZuyhdNw2ZM
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Een scheiding vraagt veel van je, en zorgt voor langdurige stress als het niet 
helemaal loopt zoals jij zou willen. Misschien heb je wel al eens gemerkt dat 
je veel minder kunt verdragen dan vroeger, dat je vlug boos bent of veel 
vlugger geraakt wordt door wat mensen tegen je zeggen. 

Chronische spanning en stress zorgen ervoor dat je “raampje” verkleint. 
In de psychologie noemen ze dit raampje “Window of tolerance". 
Als jij weet hoe het komt dat je op bepaalde momenten zou vechten als  
een leeuw of waarom je helemaal bevriest, dan geeft jou dat in de 1ste 
plaats al inzicht in jouw emoties. 
Dat inzicht is de eerste stap om te herkennen waarom je dus zus of zo 
reageert. 

In het volgende filmpje wordt heel duidelijk uitgelegd hoe je als ouder 
er voor je kinderen kunt zijn als ze “buiten hun raampje” treden. Maar als 
jij nu zelf boven of onder je raampje zit en er is niemand in je buurt om 
je te kalmeren of te troosten, wees je er dan van bewust dan je “buiten je 
raampje” bent. 
Hou ook even voor jezelf bij, wat bij jou het vaakst voorkomt, zit je erboven 
of eronder? Welke situatie heeft ervoor gezorgd dat je buiten je raampje 
ging? Ik wil je vragen om dit een aantal weken, maanden bij te houden en 
te noteren in een schriftje. Zodat je achteraf dit kan bekijken om te zien of je 
een patroon herkent. 

2.  Window of Tolerance (Siegel, 1999)
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Wanneer je er dus “buiten” zit, is het belangrijk om te wachten 
vooraleer je handelt! 
Haal diep adem, tel tot 10, drink minstens een halve liter water, ga even 
wandelen, knuffel iemand in de buurt je kind of je huisdier, zoek iets voor 
jezelf waardoor je rustiger wordt. 

Als hier nog vragen over zijn, stel deze dan onder module 3 in onze 
facebookgroep. Ik kom hier graag op terug.

https://youtu.be/U8gLstY6dYc



Je wordt ’s morgens wakker, rekt je uit, doet de gordijnen open, staalblauwe lucht 
en de zon schijnt al volop. Het belooft een prachtige dag te worden, glimlachend 
stap je onder de douche, je geniet van het warme water op je lichaam. Je voelt 
aan alles dat je zin hebt in deze nieuwe dag. 
…
’s Avonds ga je naar bed, met spierpijn van hier tot in Tokio, je hebt nog nooit zo’n 
kutdag gehad. Doodmoe val je neer, heel onrustig val je na een uur eindelijk in 
slaap. 

Hoe komt dat toch? Dat je ’s morgens aan alles voelt dat je een leuke dag 
zult hebben dat je die intentie ook hebt om er iets moois van te maken en 
dat je dan ’s avonds niet om aan te spreken bent? 

Juist. 

Er is iets gebeurd. 
Maar waarom heeft dat dan op de ene persoon zijn humeur zoveel meer 
invloed dan bij de andere??? 

Zullen we samen eens de 5 G’s doorlopen? 
Wist je dat? 
Je bij elke Gebeurtenis, automatisch Gedachten krijgt. 
Meer dan 90% van die gedachten zelfs niet eens van jou zijn. 
Jouw gedachten, jouw Gevoelens bepalen. 
Die gevoelens leiden naar een bepaald Gedrag.
Dit gedrag heel wat verschillende Gevolgen kan hebben. 

Het gaat dus niet om de gebeurtenis maar wel om Hoe jij ermee om gaat! 

3.  Gedachten
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Ik wil je dit uitleggen met een heel simpel voorbeeld. 
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Situatie A
• Jan wordt wakker met barstende 

hoofdpijn
• “Zeg dat het niet waar is he, weeral, 

wat een leven heb ik toch. Ik blijf 
liggen en kom de hele dag mijn bed 
niet uit.”  

• Om 11u wordt Jan weer wakker. 
“Verdomme hé, ’t is nog erger 
geworden. 'k wist het!” Hij is boos en 
staat gefrustreerd op.

• De hele middag gaat alles tegen, zijn 
collega’s doen ook vreselijk irritant 
tegen hem. 

• ’s Avonds als hij thuis komt doen 
de kinderen ook nog eens heel 
vervelend. Aan tafel ontploft hij 
omdat zijn zoontje een glas water 
morst. 

• Jan is de verbinding met alles en 
iedereen en zelfs met zichzelf kwijt. 
Hij gaat met slaande deuren naar bed. 
Wat denk je hoe hij zich voelt  
’s anderendaags? ...

Situatie B
• Piet wordt wakker met barstende 

hoofdpijn 
• “Hmm, hoe zou dit nu komen?” Ik sta 

op, bel naar het werk om te zeggen 
dat ik later kom. “Heerlijk, ik MAG terug 
naar bed, ga nog even rusten.” 

• Om 11u wordt Piet weer wakker, 
opent zijn ogen, kijkt naar buiten, ziet 
dat de zon schijnt en voelt dat het 
toch wel iets beter is. “Hm, die paar 
uur extra rust hebben me toch goed 
gedaan.” Hij is blij en gaat douchen.

• Piet komt op het werk, zijn collega’s 
vragen hoe het met hem gaat? Ze zien 
dat hij het lastig heeft maar hij blijft 
lachen naar de klanten. Hij is dankbaar 
omdat hij van zijn baas een half uur 
vroeger naar huis mag. 

• ’s Avonds komt hij thuis, vraagt de 
kinderen om wat stiller te zijn. Even 
later brengt zijn dochter hem een 
tekening. Waarop hij haar een dikke 
knuffel geeft.

• Piet rust nog even uit op de bank met 
zijn lievelingsmuziek. De kinderen 
gaan probleemloos naar bed, net of 
ze voelen wat papa nodig heeft. Hij 
gaat vroeg onder de wol, wanneer hij 
neerligt noemt hij zoals gewoonlijk 3 
zaken op waar hij vandaag dankbaar 
voor is. Hoe denk je dat Piet zich voelt 
de dag nadien?



Begrijp je het verschil tussen Piet en Jan?
Beiden werden wakker met hoofdpijn, dezelfde Gebeurtenis. 
Piet had er een heel andere Gedachte over dan Jan. 
Waardoor de Gevoelens bij Jan ook helemaal anders waren dan bij Piet. 
Wat ervoor zorgde dat ze beiden ook een ander Gedrag vertoonden. 
Dit resulteerde duidelijk in een heel verschillend Gevolg.

Ik heb dit nu met een simpel voorbeeld uitgelegd, omdat je het heel goed 
zou onthouden! 
Probeer vanaf nu bij elke gebeurtenis bewust te zijn van de 5 G’s. 

Gedachten en gevoelens zullen ongetwijfeld komen, maar weet dat jij 
beslist hoe je ermee om gaat! 
Veel succes hiermee, ik zou het fijn vinden als je jouw ervaring hiermee 
deelt met ons in de facebookgroep. 
.
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4.  Moeten versus mogen/kunnen
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5.  Geluk in je buik
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6.  Zelfliefde, zelfzorg en zelfvertrouwen

Zelfzorg is niet hetzelfde als zelfliefde. Het is niet omdat je goed voor jezelf 
zorgt dat je daarom van jezelf houdt. Dus naar de kapper gaan, nieuwe 
kleren kopen voor jezelf, naar de sauna gaan, valt onder zelfzorg, en 
betekent nog niet onmiddellijk dat je van jezelf houdt. Zelfzorg ondersteunt 
echter wel dat proces naar binnen, de reis naar zelfliefde. 

Het mooie is dat je het kan leren om van jezelf te houden. Stap voor stap. Ik 
geef je in deze module heel graag wat tips mee om eraan te beginnen! 

It's never too late.
No matter what's happened to you,

you can always begin again.
Shauna Shapiro, PHD
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6.1.  Zelfliefde 

“It’s OK, you just forgot who you are. Welcome back!” 
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“You know what is beautiful?” 
Read the first word again 😊
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“Self-love is the source of all our other loves.”

“The best time to be grateful is always.”



“What other people think of you is none of your business.” 

“When you truly don’t care what anyone thinks of you, 
you have reached a dangerously awesome level of freedom.”

“Self-care is not an expense, it’s an investment.”
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Toen ik in 2018 op een business event was van Femke Hertog, sprak 
Annemarie Paol daar over zelfzorg. Ze had het toen over de 6 gebieden van 
zelfzorg. 
Later wanneer ik mijn opleiding volgde tot burn-out coach leerde ik 
ook heel veel over dit onderwerp. Ik deel graag mijn notities en eigen 
bevindingen daarover met jou, zodat jij er ook iets kan uit leren. 
Zodat ook jij beter voor jezelf leert zorgen! 

Je kunt niet goed voor een ander zorgen, wanneer je niet eerst goed voor 
jezelf zorgt. 
Veel mensen vinden het moeilijk om hier een evenwicht in te vinden, want 
je wil ook nog steeds een goede vriend(in), partner, zus, broer, mama, papa, 
collega, … zijn. Daarom neem ik je graag even mee in de 6 gebieden. 

6.2.  Zelfzorg

You can't pour 
from an empty cup.

Take care of 
yourself first.
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  Sociale zelfzorg

Je leest en hoort het overal me-time is belangrijk, maar daarnaast is het 
net zo belangrijk om tijd door te brengen met mensen die je dierbaar zijn, 
social-time dus. 
Hoe vind je daar nu een evenwicht in? Dat is eigenlijk voor iedereen 
anders en persoonlijk. De ene persoon heeft meer social-time of me-time 
nodig dan de ander. Het is aan jou om daarin te schuiven en te ontdekken 
wanneer jij je het best voelt. 
Wanneer het dus als een last voelt om mensen bij jou thuis uit te nodigen,... 
doe dat dan niet. Als het niet goed voelt, dan heb jij op dat moment 
meer me-time nodig. Je mag ook selectief zijn! Kies zelf met wie jij wilt 
omgaan, omgeef je met mensen waar je energie van krijgt! 
Vermijd als het kan de mensen in je omgeving die je energie kosten. 

  Emotionele zelfzorg

Neem je gevoel serieus, het zegt wat over je verlangens en behoeftes. 
Hoe ga jij om met emoties? Schaamte, schuld, angst, verdriet, woede? 
Laat jij emoties toe? Of ben jij eerder iemand die ze negeert? Wanneer jij 
jouw emoties blijft negeren, zal je de verbinding met jezelf verliezen. 

  Praktische zelfzorg

Een rommelige omgeving geeft ook onrust in je hoofd. Ik weet niet hoe dat 
bij jou zit, maar ik ervaar dit enorm. Als bij mij thuis alles netjes opgeruimd 
is dan kan ik me veel beter concentreren tijdens mijn werk. Dan kan ik 
ook veel meer genieten van me-time. Hoe meer structuur er in je leven 
aanwezig is, hoe meer innerlijke rust je zal ervaren. Maar vind hier ook 
evenwicht in! 
Ik spreek alweer uit ervaring. Vroeger tijdens mijn 2de huwelijk kon ik pas 
gaan zitten als alles “klaar” was, maar zeg nu zelf, wanneer is alles klaar in een 
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gezin met 3 kids? Juist, nooit! Met als gevolg als ik nu terugkijk naar die  
8 jaar huwelijk, besef ik dat ik maar heel weinig voor mezelf heb gezorgd. 
TIP: Zoek regelmaat in het opruimen, doe elke dag een beetje, zodat je ook 
elke dag nog kunt genieten van even niets doen. 

  Spirituele zelfzorg

Persoonlijk heb ik dit lang een hele lastige gevonden, omdat ik dacht dat dit 
alleen mediteren omvatte. Meditatie heb ik heel lang “spiriwiri” gevonden, 
als je begrijpt wat ik bedoel?
Ik dacht wel na over het grotere geheel, en waarom we hier op aarde zijn. 
Dat alles gebeurt in je leven met een reden... Of toeval nu bestaat of niet? 
Hoe het komt dat zaken in je leven plots allemaal op hun plek vallen? 
Waarom je daar eerst een storm voor nodig had? 

Spiritualiteit geeft meer diepgang aan je leven. 
Ik voel aan heel veel zaken in mijn leven, dat het werk wat ik nu doe – 
gescheiden mannen en vrouwen helpen om hun leven terug op de rit te 
zetten – mijn missie is. Dit werk maakt me super gelukkig, en ik voel me 
ook gelukkig. Tot september 2015 was dat een zin die ik nooit voor de volle 
100% durfde uit te spreken, nu wel, en daar ben ik ontzettend dankbaar 
voor. Dus de zware stormen in mijn leven zullen wel ergens goed voor 
geweest zijn. 
Maar genoeg over mij. 
Hoe is dat bij jou? Ben jij spiritueel? Denk jij na over de zin van het leven? 
TIP: Hou je net zoals ik niet van het mediteren, neem dan wel met regelmaat 
rust, luister naar jouw favoriete muziek, denk na over je leven. Schrijf je 
gedachten op, schrijven kan echt opluchten. 
Verdiep je eens in wat de stand van de maan met ons doet! Heel bijzonder 
allemaal ... 



  Mentale zelfzorg

Ons hoofd is net zo belangrijk als ons lichaam, onze ziel. 
Hier ook weer belangrijk om de balans te vinden. Bestudeer je gedachten en 
vergelijk die met je handelingen. Hoofd of hart, verstand of gevoel? Wat is 
de beste keuze? Wie zal het zeggen? 
Persoonlijk geef ik altijd als advies als je voor een moeilijke keuze staat, volg 
eerst je hart en evalueer daarna met je verstand. Twijfel je nog steeds, praat 
erover met een betrouwbaar persoon in je omgeving. 
Zie je hart als jouw innerlijke gps. Als je ergens naartoe moet en je weet het 
niet zijn, stel je je gps in, en ga je die volgen, tot op het moment dat hij jou 
precies via een wel heel rare weg stuurt, dan volg je toch ook je verstand en 
wijk je af van je gps. Herkenbaar? 
Is met zaken in het leven net zo, je hart volgen, maar als je plots denkt dat 
het niet klopt, gebruik dan toch maar je verstand. 

  Fysieke zelfzorg

Dit is misschien wel de makkelijkste om te doen en te volgen. Gezond 
eten, voldoende slapen, bewegen … maar zorg ervoor dat je hier niet in 
doorslaat en de andere 5 vergeet of geen tijd meer voor hebt. 
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Follow your hearth,
but take your brain with you

Self care is how you take your power back.
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6.3.  Zelfvertrouwen
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Wist je dat je sneller sterft van een gebrek aan slaap dan een gebrek aan 
voedsel? Slapen is dus een onderdeel wat ik hier nog een keer uitgebreider 
wil herhalen. Tijdens je slaap worden er allerlei herstelprocessen in je 
lichaam opgestart, slapen is dus letterlijk opladen. 

Ik herinner me nog dat ik na mijn scheiding in 2013 meer dan een jaar écht 
slaapproblemen heb gehad. Toen ik dit aan mijn huisarts vertelde, heeft zij 
me toen tijdelijk medicatie voorgeschreven. Dat pilletje hielp me dan wel 
om vlugger in te slapen, maar toch voel je dat je ’s morgens nog steeds 
niet uitgerust bent. De kwaliteit van je nachtrust is met medicatie dus nog 
steeds niet optimaal. Eigenlijk is het dus beter om geen medicatie te nemen, 
maar ik besef dat dit wel makkelijker gezegd dan gedaan is. 

Ga eens na bij jezelf waarom je slecht slaapt? 
Word je wakker ’s nachts en lig je dan te piekeren? Waaraan denk je? Is dat 
steeds hetzelfde? 

7. Slapen

The best bridge
 between despair and hope 
is a good night's sleep.

E. Joseph Cossman 



Hier mijn 7 slaaptips voor je: 
 
  Pen en papier

Soms helpt het om even op te staan, op te schrijven waaraan je denkt en 
dan terug naar bed te gaan. Leg pen en papier op je nachttafel tijdens 
moeilijke tijden. Door het op te schrijven ben je gerust en zal je veel vlugger 
de slaap weer vatten. 

  ABC oefening

Deze benoemde ik al in de module rouwen, maar herhaal ik hier nog een 
keer, omdat ik weet dat mensen zaken vlug vergeten. Herhaling is nodig 
zodat het een gewoonte kan worden. Deze oefening is echt goed voor als 
je lang wakker ligt vooraleer je inslaapt. Automatisch ga je aan je zorgen 
denken als je in bed ligt, om dit te voorkomen gaan we iets anders doen. 
Doe de ABC oefening, dit helpt écht. Daar gaan we … 
Je bedenkt eerst zoveel mogelijk woorden die beginnen met de letter A
“Appel, azijn, anders, aambeien, abrikoos, andijvie, ... ” Wanneer het volgende 
woord niet meer automatisch komt ga je merken dat je gedachten weer 
afdwalen, dit mag dus niet. Van zodra dit gebeurt ga je over naar de 
volgende letter, B dus. “Banaan, banden, bandiet, berg, blad, been, borst, 
berk, beest,... ” En zo doe je deze oefening verder. 
Ikzelf heb dit vroeger heel vaak gedaan als ik naar bed ging, vaak herinnerde 
ik me ’s morgens niet eens meer bij welke letter ik gestopt, lees, in slaap 
gevallen was. 

  Vermijd beeldschermen

Schakel minstens een half uur voor je naar bed gaat alles uit. Geen tv, laptop, 
of smartphone meer. Het is bewezen dat dit ons wakker houdt, wil je toch 
nog iets doen om te ontspannen voor je naar bed gaat, probeer dan eens 
of lezen je ontspant. Ik schrijf “probeer” omdat ik me nog herinner dat ik, 
als fervente lezer, vlak na mijn scheiding zelfs nog niet 1 pagina kon lezen. 
Vreselijk vond ik dat, ik kon dus niet meer lezen, mijn gedachten dwaalden 
steeds af. 
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  Zorg voor voldoende daglicht

Als je overdag voldoende daglicht krijgt ga je merken dat je ’s nachts beter 
slaapt. Dit heeft te maken met jouw interne klok. Zorg er dus voor dat er 
duidelijk verschil is tussen jouw dag en nacht. Denk maar aan pubers die 
een hele dag op hun donkere kamer hangen, die kunnen ’s nachts ook niet 
slapen. Zit je overdag in een donkere ruimte voor je werk, probeer dan toch 
in je middagpauze minstens 20 minuten buiten te zijn, ook al schijnt de zon 
niet. 

  Vermijd alcohol

We weten het waarschijnlijk allemaal wel al, maar ik wil het toch nog 
even herhalen. Veel mensen zeggen: “Ik slaap beter als ik een wijntje heb 
gedronken.” Dit klopt echter niet. Je zal beter inslapen door de alcohol, maar 
je kwaliteit van slaap is veel lager. Dus de theorie van het slaapmutsje klopt 
helaas niet. 

  Kies voor het juiste aantal uren slaap

Huh? Ja ga even rekenen, hoelaat staat je wekker en reken dan in blokken 
van 1,5 uur terug. Als je slaapt, doorloop je verschillende fases van iedere 
keer zo’n anderhalf uur. 
Even wiskundig: als je 6 uur slaapt kan je 4 slaapfases voltooien, als je 7,5 uur 
slaapt kan je er 5 doen. Maar dan moet je wel onmiddellijk in slaap vallen, 
en meestal is dit niet zo, doe er dus een kwartiertje of half uurtje bij, om aan 
jouw slaapfases te komen. 
Waarom dan? Als je wekker afloopt in het midden van een fase dan zit je in 
je REM slaap en dat is de reden waarom je je zo suf kunt voelen en het echt 
niet lijkt te lukken om op te staan. 
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  Seks

Niet boos worden, ik weet dat jullie (nog) alleen zijn. Maar, en nu word 
je misschien nog bozer, toch ga ik het zeggen, bij een orgasme komen 
hormonen vrij die je slaperig maken. Ik weet dat het taboe is maar 
waarom jezelf kwellen? Niemand ziet het, niemand hoeft het te weten, als 
masturberen jou een betere nachtrust bezorgd waarom zou je het dan niet 
doen? 
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Think of all the good moments of this day
and keep a smile for tomorrow!

Good night!
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Bronnen 

• Wilma Brands-Zandvliet, Hersenen en Emoties in Beeld
• Jelle Hermus, Sochicken, training 
• Konnektit, opleiding parallel solo-ouderschap, Vanessa Maes &  

Christel Cornelis 
• Open Mind, opleiding, Trauma Essentials
• Open Mind, opleiding, Burn-out & Bore-out coach 
• Juriaan Galavazi, seminarie, Je lijf als perfecte thermometer
• Femke Hertog, notities Businessfeeling Sisterhood event 
• Mien Gheysens, Jouw jaar vol aandacht
• Elke Vermeire, Geluk in je buik 
• Louise Hay, Je kunt je leven helen, AnkhHermes
• Siegel D., The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal 

Experience, 1999
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