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Inleiding 

Al jaren begeleid ik mensen met een 

vorm van reuma die stoeien met pijn, 

vermoeidheid en de veranderingen die 

deze gezondheidsklachten in hun leven 

teweeg brengen. Je hoofd wil vaak meer 

dan je lichaam aankan, grenzen stellen is 

lastig, je bent regelmatig moe en het 

kost je allemaal veel energie. Ondanks je 

gezondheidsklachten wil je het maximale 

uit je leven en werk halen en toch graag 

dingen doen die jij graag wilt. Het is 

dealen met onzekerheid wat je lichaam 

wel of niet kan verdragen en omgaan met 

een onzekere toekomst omdat het pad 

waarop je liep een andere wending neemt 

zonder dat je al weet waarheen.   

 

Deze serie is een vervolg op het gratis e-

book 'Reuma in je lijf. 5 eye-openers 

voor meer energie'. Daarin staan de vijf 

basisingrediënten die jij nodig hebt om zo 

fit en plezierig mogelijk met je reuma te 

functioneren. Hoe je bijvoorbeeld sneller 

herstelt van activiteiten als je eens je 

grens bent overgegaan. Hierdoor ervaar 

je minder snel stress en ben je beter 

tegen onverwachte veranderingen in je 

leven opgewassen. Zo blijf je lichamelijk 

en geestelijk soepel in balans.  

Deze basisingrediënten zijn het 

gemakkelijkste te onthouden door de 

afkorting: ABOSE 

A: ademhaling 

B: bewegen 

O: ontspannen 

S: slapen 

E: eetpatroon 

Bijkomend voordeel van het toepassen 

van deze basisingrediënten is dat jij je 

ook fitter en energieker gaat voelen. Dit 

doe je door op zoek te gaan naar jouw 

ideale basismix van deze 5 ingrediënten. 

Zoals je merkt, vergt dit een actieve 

aanpak. Alleen op de bank blijven zitten 

kan in het begin effectief zijn maar geeft 

geen resultaat op langere termijn.  

 

Het lijkt tegenstrijdig, jezelf tot rust 

brengen zowel mentaal als lichamelijk 

door het doen van diverse leuke 

oefenvormen en activiteiten. Al is 

regelmatig even helemaal niks doen ook 

erg belangrijk. Het is altijd even zoeken 

welke vormen het beste bij jou passen. 

Daarom is dit e-book geschreven.  

http://www.annemiekdecrom.nl/
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In dit e-book staan handvatten die je helpen 

je lichaam en geest in balans te houden 

zodat je makkelijker met je reumatische 

aandoening om kunt gaan.  

Daarnaast zijn ze ook uitstekend te 

gebruiken in stressvolle situaties of 

stressvolle perioden zodat de nadelige 

gevolgen van stress zo min mogelijk vat 

op je krijgen. Ook werken de tips en 

adviezen preventief zodat je zo veel 

mogelijk voorkomt dat je klachten (extra) 

op gaan spelen.  

 

De oefeningen in deze serie zijn praktisch 

van aard. Bij elke oefenvorm staat 

beschreven hoe je deze toe kunt passen. 

Kijk, voel en ervaar welke voor jou het 

beste werken. Schenk er dagelijks 

aandacht aan zodat je het in jouw 

dagelijkse routine inpast.  

Net zoals je elke dag je tanden poetst. Zo 

heb je ze paraat als jij ze nodig hebt.  

Heb je vragen of wil je meer informatie 

over mijn begeleiding? Neem dan vooral 

contact op. 

Hartelijke groet, 
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Stress 

Reuma. Ondanks je gezondheidsklachten 

wil je het maximale uit je leven en werk 

halen en toch graag dingen doen die jij 

graag wilt. Het is dealen met onzekerheid 

wat je lichaam wel of niet kan verdragen 

en omgaan met een onzekere toekomst 

omdat het pad waarop je liep een andere 

wending heeft genomen zonder dat je al 

weet waarheen.    

 

Hierdoor krijg je vaak te maken met 

spanningen en daardoor stress. Helaas is 

stress nog steeds een taboe. Alsof je dan 

een slapjanus of een aansteller bent 

terwijl dat totale onzin is.  

 

Waardoor ontstaat stress? Meestal in 

situaties waarvan je denkt dat je ze niet 

aankunt.  

 

Je hartslag gaat omhoog, je 

zweetproductie en spierspanning nemen 

toe evenals de stresshormonen in je 

lichaam. Je hoofd tolt vaak van drukke 

gedachten. Deze combinatie geeft je een 

stressgevoel.  

 

Is stress altijd negatief? Nee. Stress is 

heel handig. Het maakt dat je alert kunt 

reageren en waakzaam bent. Als de 

stresssituatie kort duurt, is dat geen 

enkel probleem. Denk bijvoorbeeld aan 

het houden van een presentatie, een 

deadline voor een spannend project of 

een sportwedstrijd die gewonnen moet 

worden. Je lichaam bereidt je voor om 

goed te kunnen presteren of om te 

kunnen vechten of vluchten in 

noodsituaties. Sommige mensen 

bevriezen als er een stressvolle situatie 

optreedt. Als de gebeurtenis voorbij is en 

je neemt de tijd hiervan te herstellen, 

houd je geen nadelige gevolgen over van 

deze stressvolle situaties. Sterker nog je 

maakt juist optimaal gebruik van de 

stress in je lichaam.  

 

Een ander verhaal is het als de 

stresssituatie lang aanhoudt. Je lichaam 

blijft stresshormonen produceren, je 

hartslag en spierspanning blijven hoog, 

gedachten tollen continu door je hoofd.  
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Kortom je lichaam blijft voortdurend 

alert. Je lichaam en geest krijgen dan 

geen tijd om te herstellen en dat geeft op 

den duur allerlei gezondheidsklachten. Je 

put je lichaam langzaam uit zonder dat je 

dat zelf in de gaten hoeft te hebben.  

 

Omgaan met onzekerheid en 

veranderingen geeft eveneens vaak 

stress. Al noem je het wellicht anders. Je 

merkt dat vaak aan het verergeren van je 

klachten zonder dat je daar direct een 

oorzaak voor vindt. Onze stressreactie is 

iets fenomenaals. Aan de ene kant 

levensreddend, aan de andere kant 

ontstaan er problemen als de spanning 

lang aanhoudt. Je lichaam begint dan 

signalen uit te zenden. Die zijn voor 

iedereen anders.  

 

Langdurige negatieve stress slaat vaak 

op je zwakste schakel en dat is meestal 

je chronische aandoening. Meer 

algemene stressklachten zijn veel 

hoofdpijn, slaapproblemen, klachten van 

spieren en gewrichten, snel geïrriteerd, 

overspannen of soms zelfs zo vermoeid 

en uitgeput zijn dat je nergens meer toe 

in staat bent.  

 

Het vervelende van langdurig 

aanhoudende stress is dat het een 

negatieve invloed heeft op je 

immuunsysteem. Het systeem dat  je 

onder andere beschermt tegen allerlei 

bacteriën, virussen en diverse ziekten.  

Afhankelijk van de vorm van reuma die je 

hebt, werkt je immuunsysteem al heel 

hard. Als daar langdurige stress bijkomt, 

verergeren je klachten. Nu zijn er 

natuurlijk talloze situaties denkbaar die 

stressverhogend werken maar waar je 

niet altijd direct wat aan kunt 

veranderen. Daarom staan er in deze 

serie diverse oefenvormen en praktische 

tips. Deze zijn als volgt te gebruiken: 

 

 preventief zodat je zoveel mogelijk 

voorkomt dat je (extra) klachten krijgt 

 in stressvolle tijden om de nadelige 

gevolgen van langdurige stress zoveel 

mogelijk te voorkomen 

 om in balans te blijven zodat je 

lichamelijk een geestelijk meer energie 

hebt zodat je de dingen kunt doen die 

jij graag wilt  

 

De oefenvormen, tips en handvatten 

zoals in deze serie staan beschreven, zijn 

onderverdeeld in een aantal categorieën.  

 

De eerste categorieën borduren voort op 

vier van de vijf basisingrediënten zoals je 

hebt kunnen lezen in het e-book 'Reuma 

in je lijf, 5 eye-openers voor meer 

energie'. Doel is je lichaam en geest 

sneller te laten herstellen, of je bent 

makkelijker in staat de dingen te doen 

die jij graag wilt.  

 

http://www.annemiekdecrom.nl/
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Denk aan het optimaal gebruik van je 

ademhaling, tips voor gezond bewegen, 

hoe jij je lekker kunt ontspannen en 

aandacht voor je slaappatroon.  

 

Als extra's zijn de volgende onderwerpen 

toegevoegd: aandachtsoefeningen, hoe 

sta je stevig, de zogenoemde 

grondingsoefeningen, en het positieve 

effect van schrijven. Zo heb je meer 

handvatten om jouw ideale mix te vinden 

waar jij je prettig bij voelt.  

 

Experimenteer met deze oefeningen. Zo 

kom je er achter welke combinaties voor 

jou het beste werken. Een strikte 

scheiding tussen de oefenvormen is niet 

te maken. Er zijn oefeningen die elkaar 

overlappen.  

 

Zo kan een ademhalingsoefening ook 

prima als ontspanningsoefening of 

grondingsoefening werken. Blijf ermee 

spelen en ervaar wat voor jou het beste 

voelt.   

Ritme in je leven 

Een belangrijk aspect voor het hanteren 

van onzekerheid en veranderingen is het 

aanbrengen van ritme in je leven. Ritme 

inzetten, zonder star te worden, draagt 

bij aan het gevoel van ontspanning. Je 

brengt een soort cadans aan in je leven 

waar je lichaam en geest aan wennen.  

 

Met de kippen op stok. De haan kraait bij 

het ochtendgloren. Morgenstond heeft 

goud in de mond. Dat is een verschil van 

dag en nacht. Zomaar wat uitdrukkingen 

die te maken hebben met het dagritme. 

Ritme, een onderschat handvat om 

optimaal gebruik te maken van je 

energieniveau. Als je dit slim toepast, 

presteer je gemakkelijker en levert het je 

energie op.  

 

Eigenlijk vreemd dat we daar zo weinig 

gebruik van maken terwijl de natuur dag 

in dag uit laat zien hoe zij het toepast. 

Kijk eens wat secuurder naar het 

dagritme, het ritme van de maan of de 

seizoenen.  

http://www.annemiekdecrom.nl/
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Als je namelijk in een bij jouw passend 

ritme leeft, zit je in een cadans dat je 

houvast geeft en tegelijkertijd 

ontspanning en ruimte biedt. Ideaal toch?  

Hoe zoek je nu een voor jou passend 

ritme?  

Meestal weet je van jezelf wel of je een 

ochtend- of avondmens bent.  

Het geeft aan wanneer je energieniveau 

op zijn hoogst is en jij het beste 

ingewikkelde of nieuwe zaken op kunt 

pakken. Sommige mensen presteren 's 

nachts zelfs beter, al is dat een kleine 

groep.  

 

Helaas passen we dat weinig toe. 

Enerzijds vanwege onze (nog steeds) 9 

tot 5 cultuur, anderzijds omdat we weinig 

contact hebben met ons lichaam en het 

daarom soms lastig is de signalen die ons 

lijf geeft te interpreteren. Vaak weet je 

wel wanneer jouw ritme is verstoord. 

Denk aan een jetlag of als je in het 

weekend eens langer uitslaapt dan 

gebruikelijk. Je voelt je de hele dag 

meestal slomer dan als je vroeger was 

opgestaan.  

Daarom hieronder enkele tips om je op 

weg te helpen jouw ideale dagritme te 

vinden gekoppeld aan dagelijkse 

activiteiten. Een dag bestaat uit vier 

delen: nacht, ochtend, middag en avond.  

Grofweg bestaan je dagelijkse activiteiten 

uit:  

 slapen c.q. rust nemen 

 nuttige activiteiten zoals werk of de 

schuur opruimen, huishouden, 

vrijwilligerswerk enzovoorts 

 iets ontspannends 

 een bewegingsvorm 

Je ziet dat ook de activiteiten in vieren 

zijn verdeeld. Nu is de kunst deze 

activiteiten te koppelen aan uren op de 

dag.  

 Meestal slaap je 's nachts. Toch 

maakt het uit of je om 22.00 uur naar 

bed gaat of om 01.00 uur. Zoek uit 

wat voor jou de prettigste tijd is om te 

gaan slapen en hoeveel uren slaap je 

nodig hebt om je fit en uitgerust te 

voelen. 

 De nuttige activiteit. Voor een groot 

deel ingevuld met verplichtingen op je 

werk of andere zaken die gedaan 

moeten worden. Toch kun je ook 

hiermee wel spelen. Weet wanneer je 

het meeste energie hebt, doe dan de 

moeilijkste en lastigste karweitjes.  

Kom je 's morgens moeilijker op gang, 

verplaats dan zoveel mogelijk 

ingewikkelde zaken naar later op de 

ochtend of naar de middag.  

Je start dan met routinematige of 

eenvoudige klussen. Ben je 's morgens 

juist op je best begin dan met de 

moeilijke of lastige zaken.  
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 Iets ontspannends. Waardoor 

ontspan jij volledig en denk je nergens 

aan? Zorg er in ieder geval voor dat 

daar elke dag ruimte voor is, ook al is 

het de ene keer langer dan de andere. 

 Een bewegingsvorm. Pak elke dag 

een bewegingsactiviteit, fietsen, 

wandelen, in de tuin werken is 

allemaal prima. Je hoeft echt niet 

dagelijks naar de sportschool of 

sportclub. Sterker nog: als je 

langdurig op de toppen van je kunnen 

loopt, werkt intensief sporten zelfs 

averechts. Zoek het dan vooral in 

rustige bewegingsvormen. Denk aan 

wandelen of yoga of tuinieren.   

Experimenteer met het vinden van jouw 

ritme en  geniet ervan. Hoe ziet jouw 

ideale dagritme eruit? Ondersteun je 

dagritme met een gezond eetpatroon en 

je haalt er extra energie uit. 

Heb je vragen Neem dan vooral contact 

op.  

 
De kracht van ademhalen 

Ademhalen is de bron van ons leven. 

Stoppen we met ademhalen dan gaan we 

dood. Toch besteden we daar over het 

algemeen erg weinig aandacht aan. En 

dat is jammer. Als jij je bewust bent hoe 

je energie en ontspanning uit de 

ademhaling kan halen, geeft je dat veel 

profijt in stressvolle situaties en tijden 

van onzekerheid en veranderingen.  

Een goede ademhaling ontspant je en 

geeft rust in je hoofd. Je maakt contact 

tussen lichaam en geest en het geeft je 

een stevig gevoel. Het is de basis voor 

stressreductie. We kennen 3 soorten 

ademhalingen.  

Buikademhaling: je onderbuik gaat op 

en neer als je adem haalt. Dit is de 

diepste ademhaling en je maakt optimaal 

gebruik van je longcapaciteit. 

 

Borstademhaling, midden-ademhaling 

of flankademhaling, je borstbeen gaat op 

en neer als je ademhaalt en je ribben 

gaan van binnen naar buiten en terug. Je 

gebruikt maar een deel van je 

longcapaciteit. Soms wordt dit ook tot de 

hoge-ademhaling gerekend. 

Hoge-ademhaling: je trekt je schouders 

op om adem te halen en je nekspieren 

spannen zich extra aan om zoveel 

mogelijk lucht te krijgen. Je gebruikt 

maar een heel klein deel van je 

longcapaciteit. 

http://www.annemiekdecrom.nl/
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In tijden van stress denk je vaak niet aan 

je ademhaling. Sterker nog, vaak begin 

je dan juist oppervlakkig adem te halen 

en gaat alleen je borstbeen op en neer. 

Heb je extra lucht nodig dan kan je 

lichaam dat alleen voor elkaar krijgen 

door de hulp-ademhalingsspieren rond je 

nek in werking te zetten en til je vaak je 

schouders er ook bij op.  

Nadelen hiervan zijn onder andere dat je 

jouw longcapaciteit onvolledig gebruikt 

en je spieren rondom je keel en borst 

extra onder spanning komen te staan. Je 

kunt het gevoel krijgen in ademnood te 

raken en daardoor ga je nog verkrampter 

adem halen.  

 

Hierdoor neemt de stress juist toe en 

leidt regelmatig tot hyperventilatie. Er is 

dan teveel zuurstof in je bloed.  

 

Dat geeft een gejaagd gevoel, 

angstzweet komt tevoorschijn en 

hartkloppingen kunnen optreden wat 

weer voor extra onrust zorgt (ademhalen 

in een plastic zakje of je handen voor je 

mond houden en daar in ademen brengt 

het zuurstof gehalte naar beneden en het 

koolzuurgehalte in het bloed omhoog 

waardoor je weer rustiger wordt). 

Dit is te voorkomen door je 

buikademhaling in te zetten.  

 

Het belangrijkste voordeel van een 

buikademhaling is dat het stress 

vermindert en je gemakkelijker met 

onzekerheid omgaat. Dit komt omdat je 

jouw volledige longcapaciteit inzet, de 

spieren rond je borst en keel ontspannen 

blijven en het minder energie kost.  

 

Let ook eens op je tempo, hoe langzamer 

je buikademhaling, hoe rustiger en 

ontspannener je wordt. De frequentie van 

je ademhaling. Als je deze naar beneden 

krijgt, merk je snel het effect.  

 

Een normale ademhaling ligt bij vrouwen 

rond de 18-20 maal per minuut en bij 

mannen rond de 16-18 maal. Als je 

bijvoorbeeld op de bank een boek zit te 

lezen of achter de computer werkt, is een 

frequentie van rond de 8 keer genoeg.  
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Bij zo'n lage frequentie maak je, bijna 

automatisch, gebruik van je 

buikademhaling en vermindert het malen 

in je hoofd.  

 

Bij een lage ademhalingsfrequentie 

nemen je zorgen af. Andere voordelen 

hiervan zijn dat jij je longcapaciteit veel 

beter benut, de spieren rond je nek, keel 

en borst ontspannen blijven en je wordt 

ook nog eens rustiger. 

 

Een hoge ademhalingsfrequentie zorgt 

ervoor dat het lichaam eigenlijk niet toe 

komt aan ontspannen en uitrusten omdat 

het altijd in actie blijft.  

 

Een frequentie rond de 18 keer per 

minuut als je zit, betekent voor je 

lichaam een belasting alsof je tegen de 

wind in aan het fietsen bent of een 

rustige duurloop doet. Stel je eens voor 

dat je dat de hele dag aan het doen bent.  

Kijk eens naar (opera)zangers, als zij 

lange noten zingen moeten ze wel 

gebruik maken van een optimale 

ademhaling. Of blazers 

 

Uiteraard zijn de drie ademhalingsvormen 

niet los van elkaar te zien. Als een 

sporter maximaal presteert gebruikt hij of 

zij de volledige longcapaciteit om zoveel 

mogelijk zuurstof te krijgen. Alle drie de 

ademhalingsvormen zijn dan in actie.  

Maar de basis is en blijft de 

buikademhaling. 

 

Oefenvorm 1 

Ga rustig zitten en let eens op je 

ademhaling. Als je uitademt maak die 

dan zo lang mogelijk tot je het nog 

prettig vindt. Laat je buik los, de 

inademing gaat vanzelf. Adem in door je 

neus en maak de uitademing langer dan 

de inademing. Denk daar niet te veel bij 

na. Voel!  

Bij een rustige ademhaling is de 

uitademing langer dan de inademing. Als 

je zit is  ± 8 x per minuut genoeg.  Doe 

deze oefening elke dag en bouw het op 

tot 3 x 10 minuten. Een heerlijke 

oefening voor het slapen gaan. Uiteraard 

ook te gebruiken voor een spannend 

gesprek of het geven van een 

presentatie. 

 

Oefenvorm 2 

Ga op de grond of op je bed liggen en leg 

je handen op je onderbuik. Duw je 

handen omhoog als je inademt. Doe dat 

rustig en langzaam. Zit je buik vol? Adem 

dan rustig uit. Je buik gaat weer naar 

beneden.  
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Trek je buik zo ver in tot de laatste lucht 

uit je longen is en het voor jou nog 

prettig voelt. Adem dan weer rustig in en 

voel dat je handen weer omhoog worden 

'gedrukt'.  

Help je inademing met het laatste 

gedeelte door je buik weer bol mogelijk 

te maken. Oefen dit dagelijks. In het 

begin kan het zijn dat je even duizelig 

voelt. Stop dan even, je ademt dan te 

diep in,  totdat de duizeligheid weg is en 

herhaal de oefening.  

 

Doe dit een keer of vijf achter elkaar en 

bouw dit rustig op tot je het ongeveer 10 

– 12 keer gemakkelijk achter elkaar kunt 

doen. Je zult merken dat de spanning in 

je lijf vermindert evenals de gedachten in 

je hoofd. Een fijne oefening voor het 

slapen gaan. 

 

In plaats van je handen op je buik te 

leggen, kun je ook een boek gebruiken. 

Dan voel je het  beter wat je doet. Lukt 

het met het boek goed? Leg het dan weg 

en gebruik je handen. Gaat dat ook goed, 

laat je handen dan weg. Voel wat er in je 

lichaam gebeurt! 

 

Doe bovenstaande oefenvorm in zit. 

Gebruik in het begin je handen, heb je 

het gevoel te pakken, laat dan je handen 

weer weg. Deze oefening kan je prima 

doen als jij je even ontspant tijdens het 

werken achter de computer of als je voor 

de tv zit.  

Oefenvorm 3 

Deze oefening is uitermate geschikt als je 

in de stress schiet of angstige gevoelens 

hebt. Verplaats je aandacht naar je buik 

en adem 5 tellen in en 5 tellen uit. En 

doe dit 3 tot 5 maal achter elkaar.  

 

Een variant hierop: Ga ontspannen 

rechtop zitten en maak met je voeten 

goed contact met de vloer. Adem 2 

seconden in door je neus en adem 4 

seconden uit, wacht daarna 2 seconden 

voordat je weer 2 seconden inademt. Pak 

om te oefenen er in het begin desnoods 

een stopwatch bij. Let er wel op dat je 

niet verkrampt, doe anders de stopwatch 

weer weg.  

 

Heb je geen zin om te tellen, brengt het 

tellen juist extra 'druk' met zich mee 

omdat je de oefening graag goed wilt 

doen of vind je het lastig je aandacht bij 

het tellen te houden?  

Ga dan lekker zitten, leg je handen op je 

onderbuik en volg je ademhaling. Doe 

verder niks, richt je aandacht alleen op je 

ademhalingsbeweging en zie je handen 

op en neer gaan.  

 

Oefenvorm 4 

Stamp met je voeten een aantal malen 

op de grond en ga daarna stevig staan. 

Zet je voeten op heupbreedte met je 

knieën lichtjes gebogen.  

http://www.annemiekdecrom.nl/
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Leg je handen op je onderbuik en voel 

hoe je buik beweegt tijdens het 

ademhalen. Je buik trekt zich in bij het 

uitademen en zet zich uit bij het 

inademen. Ben je aan dit gevoel gewend. 

Start dan verder de oefening. 

Adem helemaal uit terwijl je een f-klank 

of s-klank maakt. Adem net zo lang uit 

tot alle adem uit je longen verdwenen is 

en je onderbuik helemaal is ingetrokken. 

Dat kun je met je handen voelen. Laat 

dan je buik in één keer los.  

Inademen gaat namelijk vanzelf. Wacht 

een seconde of 5 en herhaal deze 

handeling. Doe dit een keer of vijf achter 

elkaar en bouw dit rustig op tot je het 

ongeveer 10 – 12 keer gemakkelijk 

achter elkaar kunt doen. Je zult merken 

dat de spanning in je lijf vermindert 

evenals de gedachten in je hoofd.  

Deze oefenvorm is ideaal vlak voor een 

spannend gesprek, een presentatie of 

ander optreden. Zangers en acteurs 

gebruiken deze en varianten van deze 

oefenvorm vaak tijdens hun 

voorbereidingen.  

 

Oefenvorm 5 

Doe de radio aan of zet een CD op en 

neurie of zing mee met de muziek.  

Heb je vragen? Neem dan vooral contact 

op.

 
Bewegingsvormen 

Bewegen is goed voor een mens. Je 

maakt je spieren sterker, je gewrichten 

bewegen soepeler, je ontspant en voelt je 

fitter. Het is goed voor hart en 

bloedvaten, je bevordert een gezond 

gewicht, je spijsvertering werkt beter en 

je hebt minder kans op botontkalking. 

Kortom actief zijn werkt preventief ook 

tegen psychische klachten.  

Andere voordelen van bewegen zijn:  

 je blijft makkelijker op gewicht  

 je voelt je fitter en hebt meer energie  

 je spieren worden sterker  

 je ademhaling wordt dieper  

 je immuunsysteem werkt beter  

 je slaapt lekkerder  

 het heeft een positieve invloed op je 

psyche. Het helpt je bijvoorbeeld te 

ontspannen en gemakkelijker met 

stress om te gaan.  

Doe je weinig tot niks aan 

bewegingsvormen dan merk je de 

negatieve gevolgen hiervan pas veel 

later.  

De kans op overgewicht is groter, je voelt 

je minder fit en je lichaam raakt sneller 

overbelast waardoor je steeds minder zin 

krijgt om wat te gaan doen.  

http://www.annemiekdecrom.nl/
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Je coördinatie gaat achteruit en daardoor 

heb je weer een grotere kans op 

ongelukjes of blessures. Je raakt in een 

negatieve spiraal. 

 

Te weinig bewegen geeft problemen, te 

veel en te intensief bewegen ook. Als jij 

jezelf overbelast, merk je dat meestal 

snel. Denk aan een vorstperiode. Als er 

natuurijs ligt, schaatsen veel mensen 

meerdere dagen achter elkaar en voelen 

dat in hun lichaam. Ze hebben klachten 

variërend van blaren, schaafwonden en 

blauwe plekken tot overbelasting van 

spieren, pezen en gewrichten. Doe je 

teveel dan is (tijdelijk) gas terug nemen 

van groot belang om je lichaam de kans 

te geven zich te herstellen. 

Wat voor jou teveel of te weinig is. is een 

kwestie van experimenteren waarbij het 

soms om details draait. 

Kies vooral voor een bewegingsvorm 

waar je plezier in hebt. Dat is de beste 

garantie dat je het ook volhoudt.  

In 2017 is er een nieuwe beweegnorm 

opgesteld. Deze houdt het volgende in: 

 Bewegen is goed, meer bewegen is 

beter. 

 Doe minstens 150 minuten per week 

aan matig intensieve inspanning, zoals 

wandelen en fietsen, verspreid over 

diverse dagen. Langer, vaker en/of 

intensiever bewegen geeft extra 

gezondheidsvoordeel. 

 Doe minstens tweemaal per week 

spier- en botversterkende activiteiten, 

voor ouderen gecombineerd met 

balansoefeningen. 

 En: voorkom veel stilzitten. 

Je hoeft echt geen lid van een 

sportvereniging te worden of ineens 

intensief aan van alles mee te doen. 

Gewoon meer de fiets pakken, de trap 

naar je kantoor, wandelen of de tuin 

aanharken horen ook bij de beweegnorm.  

 

In stressvolle periodes is er echter 

één maar. Bewegen is belangrijk, zoek 

in die perioden echter geen intensieve of 

competitieve bewegingsvormen op. Bij 

stress is je lichaam al heel hard aan het 

werk. Ga je dan ook nog heel intensief 

bewegen of wedstrijdjes doen dan belast 

jij je lichaam extra hard. Na de wedstrijd 

voel jij je dan vaak heerlijk, de volgende 

dag ben je meestal extra vermoeid en 

dat doet de ontspannende werking van 

het bewegen teniet.  

 

Oefenvorm 1 

Zit je in een stressvolle periode zoek dan 

vooral naar bewegingsvormen die je 

ontspannen en je lichaam niet te zwaar 

belasten. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, 

Nordic Walking, zwemmen, hardlopen 

(niet sprinten maar een rustige 

duurloop).  

Een goede snelheid is als je nog net kunt 

praten met je maatje. Je merkt het al, dit 

zijn activiteiten die je allemaal buiten in 

het park of bos kunt doen.  

http://www.annemiekdecrom.nl/
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Dat heeft een meer ontspannende 

werking dan binnen bewegen. De 

frequentie is ook van belang. Je kunt 

beter 3 x per week een half uur bewegen 

dan 1 x per week anderhalf uur. Door 

meerdere keren per week actief te zijn, 

went je lichaam hier ook aan. Bouw de 

activiteiten rustig op dat voorkomt dat je 

geblesseerd raakt. 

 

Oefenvorm 2 

Regelmatig geven mensen aan dat ze een 

doel willen hebben als ze wandelen of 

fietsen. Zomaar een half uur wandelen 

zonder ergens naar toe te gaan vinden zij 

moeilijk. Het bewegen schiet er dan bij 

in. Natuurlijk kun je naar de bakker aan 

de andere kant van de stad of dorp 

fietsen. Dat is prima. Denk ook eens aan 

creatieve ingevingen. Trek het bos eens 

in en maak in een mooie fotocollage van 

het desbetreffende jaargetijde, 

bijvoorbeeld de herfst. Fotografeer 

padden-stoelen, verschillende kleuren 

bladeren en/of eikels. Kijk eens per week 

hoe de natuur verandert en het 

jaargetijde verloopt.  

 

Doe dat ook eens bij andere seizoenen. 

Of maak een wandeling of fietstocht en 

schrijf daarna eens op wat je allemaal 

gezien hebt. Wie heb je bijvoorbeeld 

gesproken.  

Dit heeft twee voordelen: je beweegt met 

een doel en je stimuleert je creativiteit 

waardoor je weer anders tegen zaken 

aan leert  kijken.  

Heb je moeite continuïteit in je 

bewegingsactiviteiten te krijgen? Zoek 

dan een maatje.  

 

Oefenvorm 3  

Andere effectieve vormen van bewegen 

als je stoeit met stress, onzekerheid of 

veranderingen zijn yoga of tai chi. Een 

mooie combinatie van lichamelijke en 

geestelijke inspanning wat uiteindelijk tot 

ontspanning leidt vanuit een andere 

invalshoek. Deze  bewegingsvormen 

komen uit Azië en hebben als doel via 

harmonieuze bewegingen of posities je 

naar een hoger niveau van gezondheid te 

brengen. Zowel lichamelijk als geestelijk. 

Kijk eens voor een beginnerscursus op 

internet. 

 

Oefenvorm 4 

Praat over de (acute) stressvolle situatie 

met iemand terwijl je een wandeling 

maakt. Dit is ideaal in acute 

stresssituaties. Wil je bijvoorbeeld met je 

collega iets bespreken of uitpraten. Ga 

dan samen naar buiten en maak een 

wandeling in plaats van te gaan zitten in 

een kamer. Heb je de mogelijkheid in een 

park of bos een wandeling te maken? 

Maak daar gebruik van omdat natuur een 

rustgevende werking heeft.  

Heb je dat niet? Geen probleem. 

Wandelen in de stad kan ook prima. De 

combinatie tussen praten en wandelen is 

het belangrijkste. 
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Oefenvorm 5 

Doe natuurlijk vooral activiteiten die je 

leuk vindt en als het kan ook buiten. 

Bewegen in de natuur bevordert de 

gezondheid extra blijkt uit onderzoek. 

Ben je een groepsmens, maak dan 

afspraken met vrienden om samen te 

wandelen of  fietsen of andere activiteiten 

te doen.  

Ben je geen sportieveling zorg er dan 

voor dat je bewegingsactiviteiten 

integreert in je dagelijkse bezigheden. 

Enkele voorbeelden zijn: neem de trap in 

plaats van de lift, fiets met een omweg 

naar huis na je werk of ga met een 

collega, kennis of vrienden wandelen, 

bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze. Ook 

via internet en TV zijn er steeds meer 

bewegingsvormen beschikbaar die je 

gewoon thuis kunt doen. Kijk eens op 

Nederland in Beweging.  

 

Twijfel je welke bewegingsactiviteit 

geschikt is voor je? Overleg met je 

(huis)arts, (sport)fysiotherapeut of maak 

een afspraak bij een Sport Medisch 

Adviescentrum. Wil je echt gaan sporten? 

Doen dat dan, zeker in het begin, onder 

begeleiding. Vooral als je een tijd niks 

hebt gedaan. 

 
Ontspannen 

Het lijkt zo eenvoudig, ontspannen, maar 

waarom is het dan zo moeilijk?  Mensen 

geven bijna altijd tijdgebrek als oorzaak 

aan. Onderliggend is het vaak hun angst 

om los te laten. We houden graag 

controle over onze zaken en we hebben 

de overtuiging dat dit alleen maar kan als 

we er actief mee bezig zijn.  

Hoe drukker je bent des te belangrijker 

het is om tijd voor ontspanning te 

nemen. Je geeft dan je geest de ruimte 

en tijd om zaken te laten bezinken 

waardoor je even afstand tot de materie 

kan nemen en daardoor juist heldere 

inzichten krijgt en beter gaat presteren.  

 

Het blijkt elke keer weer lastig te zijn. 

Ontspanning zoeken in drukke en 

onzekere tijden. Zeker in spannende 

perioden als bijvoorbeeld de werkdruk 

hoog is of je baan op het spel staat, 

schieten mensen eerder door in nog meer 

werken, in plaats van achterover leunen 

om afstand te nemen. In stressvolle 

perioden is ontspanning meestal het 

eerste waar geen aandacht meer voor is. 

Terwijl het juist dan van groot belang is.  

Het lijkt een tegenstelling maar hoe meer 

tijd je inruimt voor ontspanning in 

stressvolle tijden des te beter blijf je 

functioneren.  

 

http://www.annemiekdecrom.nl/
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De tijd nemen voor ontspanning zorgt 

ervoor dat je fris blijft in je hoofd en dat 

de negatieve invloed van spanningen 

minder snel vat op je krijgt. Ook helpt 

het je sneller te herstellen als je een 

stressvolle activiteit achter de rug hebt. 

 

Wat maakt het zo lastig? Als je druk bent 

of je ergens zorgen over maakt, heb je 

de neiging juist daar mee bezig te blijven 

want je wilt graag een oplossing voor de 

ontstane situatie. Juist door er zo druk 

mee te zijn en er geen afstand van te 

kunnen nemen, geef jij jezelf geen kans 

op een andere manier naar de 

omstandigheden te kijken.  

 

Je komt moeilijker op alternatieven, je 

wordt ongeduldiger of geïrriteerder met 

als resultaat dat alles langer duurt en het 

resultaat steeds meer achteruit gaat. De 

grip die je denkt te hebben op de 

uitkomst vermindert juist. Andere opties 

komen meestal in beeld door zaken even 

te laten rusten en de factor tijd zijn werk 

te laten doen. 

Voor het makkelijker hanteren van 

stress, onzekerheid of spanningen is tijd 

inruimen voor ontspanning noodzakelijk. 

Het zou eigenlijk net zo'n gewoonte 

moeten zijn als dagelijks je tanden 

poetsen. Iedereen ontspant anders. Doe 

vooral iets wat je leuk vindt. De een 

luistert naar muziek, de ander schildert of 

tekent liever.  

Ook hangt het van de omstandigheden 

en je lichamelijke conditie af welke vorm 

je op dat moment toe kunt passen. 

Oefenvorm 1: niks 

Gaan er veel (onrustige) gedachten door 

je hoofd en voel je vervelende 

(angst)gevoelens in je lichaam toenemen 

waardoor je moeite hebt je te 

concentreren op wat je aan het doen 

bent? Bijvoorbeeld op je werk. Probeer 

dan eens deze oefening. Vooral gericht 

op niks doen. 

Ga rechtop zitten met je rug tegen de 

stoelleuning en je voeten maken contact 

met de grond. Let erop dat je goed adem 

haalt. Dat wil zeggen: leg het accent op 

de uitademing. De inademing gaat 

vanzelf. Doe je ogen dicht of kijk naar 

een punt voor je. Het enige wat je verder 

hoeft te doen is: NIKS. 

 

Rustig blijven zitten. Er zullen gedachten 

door je hoofd gaan en vervelende 

gevoelens in je lichaam zitten. Observeer 

deze alsof je er van een afstandje naar 

staat te kijken. Geef geen oordelen, laat 

het er gewoon zijn.  

Gedachten zullen komen en gaan. 

Gevoelens in je lichaam kunnen in eerste 

instantie toenemen en hoe langer je zit 

des te meer ze af zullen nemen.  

Durf te voelen en te kijken wat er in je 

lichaam gebeurt en je zult merken dat de 

gedachten en gevoelens verminderen.  

Zeker als je deze oefening vaker doet. 
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Oefenvorm 2: visualiseren 

Visualiseren en mediteren liggen dicht bij 

elkaar. Er is echter wel een verschil. Bij 

mediteren laat je beelden en gedachten 

komen en gaan en schenk je er geen 

aandacht aan. Bij visualiseren probeer je 

juist wel acht te slaan op de beelden die 

bij jouw tevoorschijn komen. Beiden 

hebben als bijkomend neveneffect dat ze 

ontspanning geven. 

 

Ga rechtop zitten en zet je voeten op de 

grond. Zorg dat je ademhaling laag in je 

buik zit. Doe dan je ogen dicht en ga in 

gedachten naar een plaats waar jij je 

prettig en ontspannen voelt.  Dat kan 

gewoon bij je thuis in de tuin zijn,  in een 

van je kamers, op het balkon. Het kan 

ook buiten zijn op een vakantieadres, in 

het bos of park dicht bij huis.  

 

Kortom als je maar een plaats voor de 

geest haalt waarvan jij weet dat jij je 

daar prettig voelt of hebt gevoeld. Haal 

dat gevoel weer naar boven.  

Zie jezelf op die plek. Je bent er op dit 

moment. Voel en hoor wat deze 

omgeving met je doet. Je ruikt wat je 

daar altijd ruikt...., je ziet wat jij daar 

altijd ziet....., je doet wat je daar doet.... 

je voelt hoe jij je daar voelt...... Je blijft 

daar een tijdje zitten totdat jij merkt dat 

het genoeg is.  

 

Tel dan voor jezelf van 1 tot 5. Bij 5 doe 

jij je ogen open, ben je klaar wakker en 

weer volledig in het hier en nu. Zeg dat 

desnoods hardop tegen jezelf.  

 

Oefenvorm 3: creativiteit 

Wij kennen 2 hersenhelften in ons brein. 

De linker- en rechter. De 

linkerhersenhelft is de analytische van de 

twee. Het houdt zich onder andere bezig 

met de logica, taalvaardigheid en het 

lineair (stap voor stap) denken.  

De rechter hersenhelft is het creatieve 

brein en je intuïtieve kant. Het houdt zich 

onder andere bezig met communiceren 

via beeld, artistieke kwaliteiten, emotie, 

dromen seksualiteit. Als je in de stress zit 

dan domineert vaak de linker hersenhelft.  

Om weer in balans te komen met je 

rechter hersenhelft is het van belang met 

je handen bezig te zijn.  

 

Ga tekenen, schilderen, boetseren, 

muziek maken, kleurplaten of mandala's 

inkleuren of zoek een andere creatieve 

vorm om de rondtollende gedachten in je 

hoofd tot rust te brengen.  

 

Oefenvorm 4: lichaamsscan in 7 

stappen. 

Ga rechtop zitten en maak met je voeten 

contact met de grond. Sluit je ogen of 

staar naar een neutrale plek voor je.  
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Adem een paar keer rustig in en uit. Richt 

je aandacht nu op je lichaam. Blijf rustig 

doorademen.  

Eerst richt jij je aandacht op je voeten en 

je onderbenen. Laat op je uitademing alle 

spanning in je voeten en onderbenen los. 

En zeg tegen jezelf: 1 

Vervolgens richt je je aandacht op je 

bovenbenen, billen, bekken, onderrug, en 

buikgebied en laat op je uitademing ook 

daar je spanning los. Zeg tegen jezelf: 2 

Nu verplaats je je aandacht naar je 

borstgebied, schouders, armen, en rug 

en laat op je uitademing alle spanning 

wegvloeien. En zeg tegen je zelf: 3 

Dan richt je je aandacht op je nek, hals, 

je gezicht, wangen, kaken, ogen, 

wenkbrauwen en voorhoofd.  

Laat alle spanning op je uitademing 

wegvloeien en zeg tegen jezelf :4 

Nu gaan we de weg terug en maak je de 

ontspanning bij ieder stap dieper. 

Je richt je aandacht weer op je 

schouders, armen, rug en borstgebied en 

je verdiept je ontspanning terwijl je 

uitademt. Zeg tegen jezelf: stap 5 

Vervolgens richt je je aandacht op je 

onderrug, buikgebied, billen, bekken en 

bovenbenen en je versterkt je 

ontspanning op je uitademing. Zeg tegen 

jezelf: stap 6. 

 

Tenslotte richt jij je aandacht op je 

onderbenen en je voeten. Je verdiept de 

ontspanning op je uitademing en verbindt 

je weer met de aarde. Wat er nog aan 

spanning is, laat je door de aarde 

opnemen en zeg tegen jezelf: stap 7 

Tel daarna langzaam tot 5. Bij 1 strek je 

dan je armen, bij 2 strek je je benen, bij 

3 rek je je hele lichaam uit, bij 4 haal je 

diep adem in en adem je uit en bij 5 open 

je dan je ogen. Je voelt je helder en klaar 

wakker, je hele lichaam is weer gewoon 

en je zult je misschien de rest van de dag 

iets prettiger en iets meer ontspannen 

voelen. 

Spreek deze ontspanningsoefening in op 

bijvoorbeeld je telefoon dan heb je deze 

altijd bij de hand.  

 

Oefenvorm 5: moodboard 

Deze oefening werkt zowel ter 

ontspanning als rustgevend en geeft veel 

informatie over zaken die je (onbewust) 

bezig houden. Benodigdheden: 

tijdschriften, kranten, schaar, lijm en een 

vel papier op A4 of A3 formaat. 

Pak enkele tijdschriften of kranten en 

scan de inhoud. Scannen betekent de 

bladen of kranten snel doornemen tot je 

door een titel, woorden, zinnen van het 

artikel of plaatje wordt getriggerd, die je 

raken of wat met je doen. Knip deze uit.  
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Laat het gebeuren en doe dit op gevoel 

zonder erbij na te denken. Heb je alles 

uitgeknipt?  

Plak dit dan kris kras door elkaar, over 

elkaar heen of op andere manieren die bij 

je passen. Als je klaar bent heb je een 

moodboard  en geeft aan wat je op dit 

moment bezig houdt.  

Een variant is het maken van symbolen 

of metaforen.  

Heb je een piekermoment of zit je iets 

dwars waar je stress van krijgt? Maak of 

teken van de situatie of wat je dwars zit 

een symbool of metafoor en leg aan 

iemand anders uit wat je daarmee 

bedoelt.  

Bijvoorbeeld een omgevallen boom zie jij 

als symbool wat je in de weg zit om weer 

een stap verder te komen. Hoe ziet die 

boom eruit. Groot, lang, dik met veel of 

weinig zijtakken enzovoorts.  

 

Aandacht richten 

Veel mensen zijn bezig met wat er 

gisteren of langer geleden is gebeurd of 

zijn actief met het regelen van allerlei 

zaken voor de toekomst. Ze vergeten stil 

te staan in het hier en nu. Dat is het doel 

van aandachtsoefeningen: stilstaan in het 

hier en nu en bewust bezig zijn van je 

handelingen en activiteiten. Hierdoor heb 

je minder last van onzekerheid, 

spanningen of stress. 

Doordat jij je aandacht bij de zaken hebt 

waar je op dit moment mee bezig bent of 

wat zich op dit moment aandient, raakt 

je hoofd leeg van allerlei gedachten, ben 

je gefocust en ervaar je minder stress.  

Belangrijk is dat je geen oordeel hebt 

over wat er aan de hand is, of over jezelf, 

maar je aandacht richt op wat zich NU 

aandient. Wat merk je, wat voel je en dat 

mag er allemaal zijn.   

Het is compleet tegenovergesteld aan 

multitasken, met meerdere dingen 

tegelijk bezig zijn. Je kent het wel. Je 

bent aan het koken en tegelijkertijd in 

gedachten al bezig met de vergadering 

van morgenochtend. Of 's ochtends. Je 

bent aan het ontbijten, de krant aan het 

lezen en ondertussen maak jij je 

lunchpakket klaar.  

 

Mindfulness en meditatievormen zijn 

tegenwoordig helemaal in. Overigens 

komen deze vormen niet alleen in het 

Oosten (Azië) voor. Ook in West-Europa 

kennen wij al een eeuwenlange traditie 

met dit soort vaardigheden en 

technieken. We zijn ze alleen 

kwijtgeraakt. Vooral de Kelten speelden 

hier een belangrijke rol in.  
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Leven in het hier en nu is te trainen net 

zoals een hardloper traint voor de 

marathon. Zo kun jij dit je ook eigen 

maken. Het vergt wel oefening en 

continuïteit. 

 

Oefenvorm 1: bewust dingen doen 

Begin met 10 minuten per dag de dingen 

die je doet bewust te doen, houd je 

aandacht bij de dingen die je doet. Het 

maakt niet uit waar je mee bezig bent. 

Bijvoorbeeld afwassen, stofzuigen, naar 

de wc gaan of een vergadering bijwonen.  

De bedoeling is dat je niet afdwaalt met 

je gedachten. Als dat wel gebeurt, is dat 

niet erg. Maak er nooit een strijd van!!! 

Als jij je maar bewust bent dat het 

gebeurt. Zodra je het namelijk merkt kan 

je weer terug gaan naar datgene waar je 

mee bezig bent. Geef er geen oordeel 

over.  

 

Een voorbeeld: je gaat stofzuigen. Pak 

met aandacht de stofzuiger, ben je 

bewust dat je de stofzuiger pakt. Je pakt 

de stekker uit de machine en doet die in 

het stopcontact, kijk en ervaar hoe je de 

machine aanzet en hoe je beetje bij 

beetje de rommel op de vloer opzuigt. 

Wat zie je allemaal, wat voel je en wat 

merk je? 

Of je bent aan het tandenpoetsen. Voel 

hoe je tandenborstel over je tanden en 

kiezen gaat, de smaak van de tandpasta. 

Wat voel je, wat proef je. Doet hetzelfde 

eens bij het eten van een maaltijd. 

 

Oefenvorm 2: mediteren 

Een monnik zit op een kussen met 

gekruiste benen. Zijn handen liggen met 

de handpalmen op beide knieën en zijn 

ogen zijn gesloten. Dit is het klassieke 

beeld van meditatie. Mediteren kan 

inderdaad door op een mooi 

meditatiekussen of prettige stoel te gaan 

zitten, je ogen te sluiten en te letten op 

je ademhaling, vooral op de uitademing. 

Zo raakt je hoofd leeg van gedachten.  

En als er dan een gedachte door je hoofd 

schiet, dan kijk je er als een toeschouwer 

zonder waardeoordeel naar waardoor 

deze gedachte vanzelf weer wegebt. 

Tussen de gedachten door ervaar je rust 

en ontspanning.  

 

Mediteer ook eens in de vrije natuur door 

bijvoorbeeld lekker tegen een boom te 

zitten. Vind je het prettiger met je ogen 

open te mediteren? Geen probleem 

binnen het Zenboeddhisme is dat zelfs 

heel gewoon. Kijk dan wel naar een vast 

punt. Als je ogen dan toch dichtvallen, 

laat het dan gewoon toe.   

Oefenvorm 3: actieve meditatie 

Minder bekend is dat hetzelfde bereikt 

kan worden door gewoon een tijd uit het 

raam te staren of door te tekenen, te 

schilderen of te wandelen en bewust om 
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je heen te kijken wat je ziet, hoort en 

voelt. En zelfs door even te stoppen met 

werken achter de computer en kort stil te 

staan bij wat je aan het doen bent.  

 

Het Boeddhisme kent diverse 

loopmeditaties en veel monniken werken 

urenlang aan het maken van prachtige 

mandala’s. Zoek voor je zelf eens uit 

welke vorm van meditatie jij het prettigst 

vindt. Er zijn enkele belangrijke 

aandachtspunten: 

1. maak het je gemakkelijk 

2. geef geen waardeoordeel aan jezelf als 

er continu gedachten door je  hoofd 

gaan. Laat ze gewoon voor wat ze zijn. 

Hoe vaker je dit doet, hoe  langer 

de periode tussen verschillende 

gedachten wordt.  

3. durf te voelen wat er zich van binnen 

bij je afspeelt aan gevoelens en 

 gedachten, kijk er als een 

toeschouwer naar. Laat het er zijn. 

Oefenvorm 4: stilte 

Zet geen radio of tv aan of zet ze uit. Het 

geluid van de mobiele telefoon op stil. 

Maak het donker in de kamer waar je 

bent en ga zitten. Observeer wat je 

hoort, ziet en voelt.  

Oefenvorm 5: stoppen met rennen 

Stop met rennen en vliegen als je meer 

rust wilt vinden in het hier en nu geven 

boeddhistische monniken aan. Als je blijft 

rennen, zul je nooit het gevoel van vrede 

en geluk vinden in het moment.  

Wij zijn zo gewend overal naar toe te 

hollen omdat de volgende afspraak weer 

wacht of de BSO bijna dicht gaat en de 

kinderen daar nog zijn. Stop er eens 

mee.  

Vind je het lastig? Begin dan met jezelf af 

te spreken dat je een x tijd per dag  

overal rustig naar toe gaat en bouw dit 

verder uit.  

 

De kracht van schrijven  

Het voordeel van schrijven is dat jij je 

gedachten ordent, overzicht over de 

situatie krijgt, je hoofd leeg van 

gedachten maakt en je blik naar binnen 

richt.  

In feite is schrijven een combinatie van 

een vorm van aandacht en ontspanning. 

Schrijven heeft een positief effect op 

onze gezondheid en welzijn. Dat heeft 

onderzoek aangetoond.  
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Veel mensen houden al jaren een 

dagboek bij waarin ze alle belevenissen 

aan het boek toevertrouwen alsof het hun 

beste vriend of vriendin is. Het hoeft 

natuurlijk ook geen briljante literatuur te 

zijn, spelfouten maken niet uit.  

 

Schrijf het op alsof je het tegen iemand 

vertelt. Het gaat erom dat jij je emoties, 

gevoelens en gedachten aan het papier 

toevertrouwt. Je bepaalt tenslotte zelf of 

je het aan iemand laat lezen.  

Schrijven is een soort ontdekkingsreis. 

Het is spelen met woorden, lekker 

fantaseren en je creativiteit de vrije loop 

laten. Het is een prachtig middel om je te 

uiten. Je hersenen werken op een andere 

manier, het denken wordt even 

uitgeschakeld.  

 

Hoe vaker je dit doet, hoe meer jij je 

eigen binnenwereld en je diepste 

verlangens leert kennen. Er is eigenlijk 

maar één voorwaarde: durf eerlijk tegen 

jezelf te zijn. Er kunnen namelijk vragen 

naar boven komen zoals: 'vind ik dit werk 

nog wel leuk?', 'doe ik wel de activiteiten 

waar ik energie van krijg?' of 'passen 

mijn partner en ik nog wel bij elkaar?'  

Je krijgt meer inzicht in je wensen en je 

dromen. En dat kan bijzonder lastig zijn. 

Het leuke is dat als je doorzet, regelmaat 

in je schrijfactiviteiten brengt en durft te 

ervaren wat er van binnen bij je gebeurt, 

de antwoorden op je vragen eveneens 

naar boven komen. 

Wil je eens op een andere manier met 

jezelf aan de slag? Ga het schrijfavontuur 

een keer  aan en wie weet waar je 

uitkomt. 

 

Oefenvorm 1 

Weet jij hoe stress zich bij jou uit? Heb je 

voor jezelf op een rijtje wanneer stress 

bij jou optreedt? Bij welke activiteiten? 

Zo nee, schrijf de komende drie weken 

eens al je gedachten en gevoelens op. 

Maak er een soort 'dagboek' van. Schrijf 

op wat er door je hoofd gaat en wat er in 

je lichaam gebeurt.  

Bijvoorbeeld: ik voel me benauwd als ik 

aan mijn werk denk. En als jij je 

benauwd voelt, wat doe je dan.  

Pak of koop daar een schrift voor. Het 

voordeel hiervan is, is dat je overzicht 

krijgt wat er zich bij je afspeelt. Schrijf je 

bevindingen op een vast tijdstip op de 

dag op zoals vlak voordat je naar bed 

gaat. Als je overzicht hebt, kun je vanzelf 

weer gaan ordenen.  

 

Oefenvorm 2 

Schrijf 20 dingen op die je leuk vindt en 

waarom je het leuk vindt.  

Bijvoorbeeld:  

 Koken vind ik leuk vanwege het 

mengen van ingrediënten en de 

creativiteit die ik er in kwijt kan 

 Gezellig kletsen met een vriendin geeft 

mij de broodnodige ontspanning 
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 Reizen geeft mij vrijheid 

 Schrijven vind ik leuk omdat ik mijn 

fantasie de vrije loop kan laten  

 Zingen vind ik fijn omdat ik mijn 

gevoel kan uiten 

 ………… 

Oefenvorm 3 

Pak een schrift. Aan de ene kant van het 

schrift schrijf je de situatie waar je vanaf 

wilt. Beschrijf dit in de verleden tijd en zo 

concreet mogelijk.  

Je neemt er dan al afstand van.  

Bijvoorbeeld:  

 Ik was altijd chagrijnig als ik de kopjes 

van mijn collega's in de afwasmachine 

moest zetten. 

 Ik maakte geen enkele cursus af. 

Als je het schrift omdraait, schrijf je daar 

de situatie zoals je die wilt hebben. 

Beschrijf de situatie in de tegenwoordige 

tijd en op zo'n manier alsof het doel als is 

bereikt. Bijvoorbeeld:  

 Mijn collega's zetten zelf hun kopjes in 

de afwasmachine. 

 Ik slaag voor mijn diploma en ben in 

2019 gediplomeerd drogist. 

 

Oefenvorm 4 

In tijden van onzekerheid of stress is, ligt 

piekeren op de loer. Er is niks mis mee 

om jezelf elke dag een piekermoment toe 

te staan. Doe dit een, maximaal twee 

maal per dag.  

Bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds 

voordat je gaat slapen. Schrijf al je 

piekergedachten op. Meestal maken we 

ons zorgen over wat er mogelijk zou 

kunnen gebeuren. We weten echter nog 

niet of dit ook daadwerkelijk het geval is 

maar het kost je vaak wel veel energie.  

 

Maak een piekerschrift. Je schrijf op waar 

jij je zorgen over maakt en wat er 

gebeurt als dit daadwerkelijk plaatsvindt.  

Vervolgens schrijf je op wat er dan kan 

gebeuren en wat daarna en wat daarna 

en daarna........ Net zolang totdat je niks 

meer kunt bedenken. Dit noemen ze de 

'als....dan' methode. Veel gebruikt in de 

wetenschap. Kijk nu eens wat je als 

laatste hebt opgeschreven.  

 

Is dit echt onoverkomelijk en iets om je 

zorgen over te maken? En zo ja, wat ga 

je er aan doen en wie kan je dan 

inschakelen om je daarbij te helpen? Je 

hebt dan meerdere vliegen in één klap. 

Je hebt overzicht over je problemen, je 

hebt het van je 'afgeschreven',  je weet 

wat je te doen staat en wie je in kan 

schakelen om je te helpen. Dit geeft rust 

ook al bestaat het probleem nog.  

 

Oefenvorm 5 

Maak voor jezelf een (spannend) verhaal 

van je problemen die bij jou stress 

veroorzaken en maak iemand anders 

daar hoofdpersoon van.  
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Maak je niet druk om taal- of 

grammaticale fouten. Een A4 is al 

genoeg. Wat is het probleem van de 

hoofdpersoon, waar loopt hij of zij tegen 

aan en wat gaat diegene eraan doen.  

 

Maak het zo gek en absurd mogelijk en 

overdrijf flink.  

Laat je creativiteit de vrije loop. Blijf 

schrijven en laat je pen op het het papier 

staan, ook al weet je even niks op te 

schrijven. Zelfs drie maal dezelfde zin 

herhalen is geen enkel probleem.  

 

Slaappatroon 

Slapen is een van de belangrijkste 

herstelmechanismen, zeker als je 

problemen met je gezondheid hebt. Het 

is zo gewoon en toch hebben veel 

mensen daar moeite mee. Zeker in 

onzekere tijden of stressvolle perioden. 

Ongeveer 15% van de Nederlanders 

heeft slaapproblemen. Zij hebben moeite 

met inslapen, worden midden in de nacht 

wakker en kunnen niet meer in slaap 

komen of zijn al heel vroeg wakker. 

 

Lekker slapen is om vele redenen erg 

prettig. Zeker als je beseft dat we 

ongeveer een derde van ons leven 

daarmee bezig zijn. Slaap heb jij nodig 

om tot rust te komen, zowel lichamelijk 

als geestelijk. Tijdens je slaap gaat je 

hersenfrequentie naar beneden waardoor 

je bewustzijn verlaagd. Ook je hartslag 

en het ritme van je ademhaling 

verminderen en je spieren ontspannen. 

Daarnaast verwerk je tijdens je slaap 

informatie en gebeurtenissen onder meer 

via dromen. 

 

Je slaappatroon bestaat uit een aantal 

cycli. Elke cyclus duurt ongeveer 

anderhalf uur en is weer onderverdeeld in 

vijf fasen. Ook wel lichte slaap, diepe 

slaap of droomslaap genoemd.  

Heel bijzonder omdat in de diverse fasen 

ook verschillende hersenactiviteiten en 

oogbewegingen optreden. 

 

Kort samengevat is de lichte slaap de 

overgang van wakker zijn naar in slaap 

komen en onder andere belangrijk voor 

het ontwikkelen van motorische 

vaardigheden. De diepe slaap is een 

belangrijke periode voor lichamelijk 

herstel. De droomslaap is de fase waarin 

je informatie verwerkt en is van belang 

voor de geheugenfuncties. In deze fase 

gebeurt er lichamelijk en geestelijk veel. 

Na de droomslaapfase word je, soms 

zonder dat je het zelf merkt, even wakker 

en begint een nieuwe slaapcyclus. 

Geen nood als je een nacht slecht slaapt. 

Dat is echt geen enkel probleem.  
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Je hebt vast wel eens van een sporter 

gehoord die aangaf de dag voor zijn 

sublieme prestatie slecht geslapen te 

hebben. Ook als je meerdere nachten 

minder goed slaapt, heeft dat niet direct 

vervelende consequenties. 

 

Duurt het echter langer dan merk je dat 

als eerste aan vermoeidheid. Ook 

vermindert je concentratievermogen, je 

reactievermogen gaat achteruit, je 

geheugen is minder alert, je weerstand 

neemt af en het nemen van beslissingen 

is vele malen lastiger. Je wordt 

prikkelbaarder, emotioneler en de kans 

op ongelukken is groter. Ook zijn er 

steeds meer onderzoeken die aantonen 

dat slaapgebrek leidt tot 

gewichtstoename. De hoeveelheid slaap 

die iemand nodig heeft, is per persoon 

verschillend. Een gouden stelregel ziet er 

als volgt uit: 

 als jij je overdag fit voelt, krijg je 

voldoende slaap 

 ben je vermoeid en krijg je last van 

hierboven genoemde verschijnselen, 

dan heb je meer slaap nodig 

 voel jij je erg sloom overdag dan slaap 

je teveel. Dit gevoel heb je vast eens 

gehad als je in het weekend uitslaapt 

 

Als je een chronische aandoening of 

langdurige gezondheidsklachten hebt, is 

vermoeidheid vaak één van de meest 

voorkomende klachten.  

Hierdoor heb je de neiging om meer te 

slapen zonder dat je daar minder moe 

van wordt. Een middagdutje is prima laat 

dat ongeveer maximaal 20 - 30 minuten 

duren, de zogenaamde hazenslaapjes.  

Het blijkt dat deze het meest effectief zijn 

als je lichaam overdag echt om slapen 

vraagt. Er is een verschil tussen rusten 

en slapen.  

Heb je het nodig dat je ’s middags echt 

langdurig slaapt (denk aan 1 – 4 uur) dan 

is de kans erg groot dat je al een tijd op 

de toppen van je kunnen aan het 

functioneren bent en dit een teken van 

uitputting is. 

Je lichaam kan rust nodig hebben zonder 

te hoeven slapen. Je voelt bijvoorbeeld 

dat je lichaam behoefte heeft om te 

liggen. Dat kan prima op een goede bank 

of ligstoel. Bewaar je bed zoveel mogelijk 

voor 's nachts. Dan is je slaapkamer 

namelijk echt de plaats waar je slaapt. 

Hoewel er ondernemers zijn die hun 

bedrijf vanuit bed runnen. Pak een boek 

of doe iets anders dat je zonder 

noemenswaardige inspanning liggend 

kunt doen. Zo rust je lichaam toch uit 

zonder dat je  slaapt.  

 

Voel en doe vooral wat voor jou het 

prettigst is. Ook slapen heeft met ritme 

en cadans te maken. Elke avond op een 

vast tijdstip naar bed gaan, helpt je met 

inslapen. Beantwoord voor jezelf eens 

onderstaande vragen om te kijken hoe 

jouw slaappatroon eruit ziet.  
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Zo weet je waar je eventuele knelpunten 

zitten. 

 

Onderzoek je slaappatroon 

 Wanneer ben jij het meest fit? 

Ochtend, middag of avond. Kortom, 

ben je een avond-, nacht of 

ochtendmens? 

 Wanneer ga jij naar bed? 

 Is dat elke dag op een vast tijdstip? 

 Wat is de reden dat je wel of niet op 

een vast tijdstip naar bed gaat? 

 Heb je moeite met inslapen? 

 Zo ja, waar uit zich dat in? 

 Word je 's nachts wakker? 

 Zo ja, slaap je dan weer gemakkelijk 

in? 

 Zo nee, wat is daar de reden van? 

 Hoe laat sta jij op? 

 Is dat elke dag op dezelfde tijd? 

 Word je door de wekker gewekt? 

 Of ben je voor de wekker af gaat al 

wakker? 

 Zo ja, hoe lang daarvoor? 

 Sta je fit en uitgerust op? 

 

Als jij je slaappatroon in beeld hebt, weet 

je waar eventuele knelpunten zitten. Tips 

voor een goede nachtrust: 

 Loop een stukje buiten voordat je gaat 

slapen 

 Zorg er in ieder geval voor dat je 

ontspannen bent voor je gaat slapen. 

Doe bijvoorbeeld een ontspanning-

soefening voordat je gaat slapen 

 Heb je last van piekeren, schrijf je 

piekergedachten op voordat je naar 

bed gaat en het liefst in een andere 

kamer.  

 Doe geen inspannende dingen voordat 

je naar bed gaat, luister naar rustige 

(klassieke) muziek en dim daarbij het 

licht.  

 Houd je mobiele telefoon en tv liefst 

zoveel mogelijk uit je slaapkamer.  

Stevig staan (gronden) 

Het voordeel van grondingsoefeningen is 

dat je letterlijk en figuurlijk steviger op 

de grond staat en jij je minder snel van 

de wijs laat brengen. Pas het toe voordat 

je een presentatie gaat geven, een 

spannend gesprek gaat voeren, zoals een 

sollicitatiegesprek of voor een 

ingewikkeld gesprek met je collega, 

leidinggevende, vriend of vriendin.  

Let er wel op dat je bij het uitvoeren van 

grondingsoefeningen de rest van je 

lichaam ontspannen houdt.  
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Het gaat er vooral om dat je voelt dat je 

voeten goed contact hebben met de 

grond waarop je staat. Denk aan riet, dat 

is een prachtig gewas. Oersterk en toch 

flexibel. In noodweer zwiepen ze mee 

met de wind maar de wortels van het riet 

blijven stevig staan.  

Oefenvorm 1: je lichaam wakker 

kloppen 

Je lichaam wakker kloppen. Ga 

ontspannen staan met je voeten iets uit 

elkaar, recht naar voren en je knieën 

lichtjes gebogen. Klop met je handen 

rustig op je hoofd, van boven naar 

beneden en van voor naar achteren.  

Doe dit in een rustig tempo en houd je 

aandacht erbij. Klop daarna je hals, je 

armen, je buik, je rug en ga vervolgens 

naar je linkerbeen tot aan je tenen en 

daarna naar je rechterbeen ook tot aan je 

tenen. Hoe voelt het nu?  

Doe nu hetzelfde in omgekeerde richting. 

Begin bij je tenen van je rechterbeen en 

klop tot aan je middel, ga dan naar de 

tenen van je linkerbeen en klop ook tot 

aan je middel. Daarna klop je op je buik, 

rug enzovoorts tot je weer bovenop je 

hoofd bent. Voel het verschil.  

Oefenvorm 2: de boom 

Ga ontspannen rechtop staan. Zorg 

ervoor dat je knieën niet op slot (dus 

ietsje gebogen) staan en je voeten recht 

naar voren. Sluit je ogen en maak je 

hoofd leeg van gedachten.  

Visualiseer het volgende: je bent een 

jonge boom die met zijn wortels in de 

aarde vastzit. Zie en voel hoe de wortels 

naar beneden diep de aarde in groeien en 

jij als boom steeds mooier, krachtiger en 

groter wordt. Adem rustig in en uit.  

Bij elke uitademing gaan de wortels 

dieper en breder de aarde in en de boom 

groeit mee. Je voelt je steeds krachtiger 

en steviger staan. Neem er de tijd voor. 

Voel je dat de wortels en de boom lekker 

stevig staan, kom dan weer langzaam in 

het hier en nu en open je ogen weer. Je 

zult merken dat de voeten een beter 

contact met de aarde hebben. Sommige 

mensen voelen ook tintelingen in de 

onderbenen of voeten.  

Oefenvorm 3: rollen met de voeten 

Lukt bovenstaande oefening niet ga dan 

ontspannen zitten. Voel hoe je voeten 

contact maken met de grond.  Pak wat 

knikkers of een kralenroller en rol met je 

voeten er over heen en weer. Of neem 

een tennisbal die je onder je voeten heen 

en weer beweegt. Voel het verschil. 

 

Oefenvorm 4: 

Ga op de grond liggen en zet je voeten 

tegen de muur. Duw nu omstebeurt je 

voet tegen de muur alsof je die weg wilt 

drukken.  
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Oefenvorm 5: 

Ga bewegen en zingen. Zet muziek op 

waar jij je prettig bij voelt. Dans,  

beweeg en zing op het ritme van de 

muziek met je ogen dicht. Ook hier is het 

belangrijk dat je goed en bewust je 

lichaam voelt en voel het contact wat je 

voeten met de grond maken.  

Laat het hele lichaam mee bewegen in 

een zo groot mogelijke ruimte. Bewegen, 

dansen en springen zijn manieren om de 

bloedsomloop beter in gang te zetten, de 

spieren te prikkelen en het vergroot de 

beweeglijkheid en soepelheid van het 

lichaam. Bijkomend voordeel is dat de 

gedachten in je hoofd ook tot rust 

komen. 

Voeding  

De bijdrage van voeding aan je 

gezondheid wordt nog steeds onderschat. 

Een gezond eetpatroon draagt bij aan je 

fitheid, je energieniveau en je mentale 

gesteldheid. Je voelt je gewoon prettiger. 

Lekker en gezond eten gaan ook prima 

samen. Voeding zal de komende jaren 

een steeds belangrijkere rol gaan spelen.  

 

Als de diagnose bekend is en het duidelijk 

is dat bepaalde voedingsmiddelen van 

invloed zijn op je aandoening, krijg je dit 

meestal direct te horen. Je wordt dan 

doorgestuurd naar een gespecialiseerde 

verpleegkundige en/of een diëtist. 

Bijvoorbeeld bij aandoeningen als 

diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas, 

maag-, lever- en darmaandoeningen, 

longproblemen, nierziekten of coeliakie 

(glutenovergevoeligheid). 

 

Bij veel chronische aandoeningen zijn 

medicijnen vaak noodzakelijk.  

Uitdrukkingen als: 'melk is goed voor elk' 

of  'je moet eten wat de pot schaft', blijkt 

niet altijd op te gaan.  

 

Sommige voedingsmiddelen kunnen 

invloed hebben op de werking van de 

medicijnen.  

Melk of andere zuivelproducten en 

sommige fruitsoorten zorgen ervoor dat 

bepaalde medicijnen slechter of juist 

beter worden opgenomen in je lichaam.  

Grapefruit en sinaasappels zijn bekende 

voorbeelden. Als dit bekend is, staat op 

de verpakking van de medicijnen hoe je 

deze het beste in kunt nemen en voor 

welke voedingsmiddelen je op moet 

passen.  

 

Ook sommige voedingssupplementen 

hebben invloed op de werking van je 

medicijnen of de dosering van de 

voedingssupplementen heeft invloed. 

Overleg dan ook altijd met je specialist. 
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Er zijn veel boeken geschreven over 

voeding en sommige zaken spreken 

elkaar tegen. Hoe houd je nu overzicht 

wat wel en niet goed voor je is?  

 

Van schijf van 5 naar…… 

Kant en klaar maaltijden of een snelle 

hap met allerlei pakjes maken, scheelt 

energie. Zeker als je te maken hebt met 

vermoeidheid en verminderde energie.  

Logisch maar wil je profiteren van de 

werking van voeding als ‘medicijn’ dan 

zijn er andere wegen.  

 

Als je de richtlijnen voor gezonde voeding 

(de schijf van 5) leest, merk je dat deze 

wel algemeen zijn maar niet specifiek 

voor jouw aandoening.  

 

Als jij je gaat  verdiepen in je klachten in 

relatie tot voeding lees je bijvoorbeeld 

dat veel mensen met dezelfde ziekte 

geen vlees meer eten of aardappels of 

tomaten en dat dit hen helpt. Ook lees je 

tegenstrijdige berichten. Op internet vind 

je vele tips en adviezen over 

verschillende diëten en raak je de kluts 

een beetje kwijt. Google maar eens op 

gezonde voeding.  

 

Verschillende diëten zijn de revue al 

gepasseerd. Paleodieet, wel of geen 

koolhydraten, vegetarisch, veganistisch, 

mediterraan dieet. Je vraagt je af hoe het 

nu zit.  

Er is geen standaard antwoord op deze 

vraag. Ieder mens is verschillend. Wat 

voor de ene persoon goed is, wil niet 

zeggen dat het voor de ander ook prima 

is. Geen mens is hetzelfde. Je kent de 

situatie wel dat het eten bij jou 'slecht' 

valt en de ander er geen enkel probleem 

mee heeft terwijl jullie hetzelfde hebben 

gegeten. Hoe kom je daar achter?  

Voor een groot deel is het gewoon 

experimenteren en voelen hoe je lichaam 

reageert op bepaalde voedingsmiddelen. 

Dat voelen zijn we voor een groot deel 

kwijt geraakt. Daarnaast is het natuurlijk 

wel handig dat je de noodzakelijke 

voedingsstoffen zoals vitamines, 

mineralen en vezels binnen krijgt.  

 

De grote lijn uit alle richtlijnen 

Als je adviezen en diëten op een rij zet, 

zie je wel overeenkomsten. Wat zijn die 

dan? 

 Eet veel groente en fruit. Daarin zitten 

legio voedingsstoffen. Wissel die 

dagelijks af. Groenten en fruit hebben 

veel verschillende kleuren. Zorg dat je 

in een week tijd de diverse kleuren 

van groenten en fruit op je bord hebt 

dan weet je zeker dat je de nodige 

afwisseling hebt. 

 Vermijd suiker. Daar bedoelen ze 

vooral de geraffineerde suiker mee. 

Dit wordt vaak aan etenswaren 

toegevoegd om de houdbaarheid te 

bevorderen. Het heeft geen enkele 

voedingswaarde.  
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Je hebt vele soorten suiker. Andere 

suikers zitten in koolhydraten en fruit.  

 Vermijd zuivel. Zeker in zuivel zit 

calcium. Echter calcium zit ook in veel 

groenten en fruit, in noten 

(amandelen), granen en plantaardige 

melk.  

In zuivel, en zeker melk, zitten 

melksuikers die voor veel mensen 

moeilijk te verteren en te verwerken 

zijn voor het lichaam.  

 Vlees, en zeker rood vlees, is 

belastend voor je lichaam om te 

verteren. Kip, kalkoen en vis staan 

dan meestal wel op het lijstje van 

toegestane voeding. 

 Koolhydraten (dat zijn suikers) staan 

momenteel bijzonder in de 

belangstelling.  

Koolhydraatarme - en koolhydraatvrije 

diëten zie je steeds vaker langskomen.  

Koolhydraten heb je nodig. De 

hersenen kunnen niet zonder. 

Koolhydraten vind je inderdaad ook in 

groente en fruit (dat is fructose) en in 

granen (dan in de vorm van zetmeel). 

Wat nu zo in discussie is, zijn de 

granen en specifiek tarwe. Dat heeft 

enerzijds te maken met de huidige 

kweekwijze van tarwe en anderzijds 

de grote hoeveelheid die we er van 

eten. Door de manier van kweken die 

momenteel wordt gebruikt, groeit de 

tarwe nu zo snel dat er eigenlijk 

steeds minder voedingsstoffen in 

zitten.  

 Eet zo natuurlijk mogelijk. Het eten 

van kant en klaar maaltijden of eten 

klaarmaken uit potjes is wel makkelijk, 

maar er zitten teveel bijproducten om 

het houdbaar te maken die minder 

goed voor je lichaam zijn.   

 Eet niet te veel.  

Tips voor een eetpatroon wat bij je 

past 

 Gebruik je veel kant en klaar 

maaltijden of kook je uit pakjes? Begin 

met het inpassen van de richtlijnen 

voor een gezonde voeding, hoe voel jij 

je?  

Wil je toch verder kijken, ga dan aan 

de slag met de tips uit de 

overeenkomsten van de diëten en 

zoek begeleiding om te kijken of je wel 

voldoende voedingsstoffen binnen 

krijgt.  

 Informeer bij je arts, gespecialiseerde 

verpleegkundige of diëtiste welke 

ervaringen er zijn met over voeding in 

relatie met jouw klachten of 

aandoening 

 Informeer bij je patiëntenvereniging 

naar ervaringen van anderen met 

dezelfde aandoening 

 Wil je een professional over voeding 

inschakelen? Vraag aan diegene welke 

ervaring hij/zij heeft met de 

aandoening die jij hebt 
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 Wil je een natuurarts inschakelen, een 

natuurdiëtist of natuurvoedings-

deskundige. Laat je informeren welke 

opleiding hij/zij heeft en of diegene lid 

is van een beroepsvereniging zodat 

kwaliteit van begeleiding is 

gewaarborgd.  

 

Met deze top 3 tips kom je al een heel 

eind 

  Gebruik je gezonde verstand  

  Luister naar je lichaam.  

  Eet zo natuurlijk mogelijk 

Wees lief voor jezelf en zet jezelf niet 

onnodig onder druk als je een keer 

afwijkt van wat goed voor je is. Als je 

een keer afwijkt, geniet er dan met volle 

teugen van en pak het de volgende dag 

gewoon weer op. 

 

Voeding bij reumatoïde artritis en 

artrose 

Wendy Walrabenstein, diëtist en 

onderzoeker bij reumatologiecentrum 

Reade in Amsterdam, is gespecialiseerd 

in voeding en voedingssupplementen bij 

reumatoïde artritis en artrose. Zij heeft in 

april 2018 voor ReumaNederland een 

interview gegeven via Facebook live of 

kijk via de website van ReumaNederland. 

Zij beantwoordt daarin vragen en geeft 

veel tips.  
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Dijk van, C. en Elburgs, H. Assertief op 

het werk. Kerkdriel, Thema 2009 

Egan, G. Deskundig hulpverlenen. Assen, 

Van Gorcum 2007  

Frisque, A. De kracht van stress. Witsand 

Uitgevers 2011 

Grün, A., A Aandachtig leven Ten Have 
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Leffelaar, E.G. Compendium 

oefentherapie deel 1 en 2 De Tijdstroom  

Mindfulness doeboek van de makers van 

Flow Magazine 

St. Counselling, Stresscounselling Deel 

1,2 en 3. Leiden NTI 

Schultz von Thun, F. Hoe bedoelt u? Een 

psychologische analyse van menselijke 

communicatie. Groningen/Houten, 

Wolters Noordhoff 2003 

Tjioe-America Mia, Beter met voeding. 

Uitgeverij Lumen 2010 
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Studieboeken opleiding tot 

atletiektrainer, KNAU.  

Studieboeken opleiding tot wandeltrainer, 

KWBN. 

Websites 

ReumaNederland 

Gezondheidsplein  

Psychischegezondheid 

Mens en gezondheid 

Hartstichting 

Flowmagazine 

 

Diversen 

Diverse opleidingen, trainingen en 

workshops op het gebied van 

fysiotherapie, sporttrainersopleidingen, 

communicatie, stresscounselling, 

coaching, psychologie en zingeving. 

 

Wie is Annemiek 

Als fysiotherapeut begeleidde ik jarenlang 

mensen met chronische aandoeningen en 

ingewikkelde gewrichtsproblemen. 

Daarna rolde ik het voorlichtersvak 

binnen de gezondheidszorg in. Tijdens 

diverse functies en rollen binnen de 

gezondheidszorg kwam ik steeds terecht 

in situaties waarin arbeid en gezondheid 

centraal stonden. In al mijn functies 

werkte ik met en voor mensen met een 

chronische aandoening of complexe en 

langdurige gezondheidsproblemen. 

 

In 1991 werd bij mij Reumatoïde Artritis 

(chronische gewrichtsreuma) 

geconstateerd. Ik worstelde toen hoe ik 

met mijn ontstoken gewrichten kon 

blijven werken en mijn ambities kon 

combineren met mijn 

gezondheidsperikelen.  

 

Begeleiding hoe te werken met mijn 

reuma ontbrak. Ik verloor 2 x een baan 

wat achteraf onnodig was geweest. Dat 

kon  anders en beter. Mijn liefde voor het 

onderwerp arbeid en gezondheid, en 

specifiek werken met een chronische 

aandoening, was geboren. 

Daarom schrijf en spreek ik er veel over.  

 

Ik ondersteun niet alleen mensen met 

chronische aandoeningen om aan het 

werk te blijven, ik help ook medewerkers 

van patiëntenorganisaties en 

zorgverleners bij het schrijven van allerlei 

informatiemateriaal.  

Zonder goede informatie is het lastig 

keuzes maken die bij je passen.   
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