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Gezond Succesvol
7 onmisbare basisgewoontes om op 

een gezonde manier succesvol te zijn 

Sietske de Haan



Gezond Succesvol

Mentale, emotionele en fysieke fitness 

als fundament onder je loopbaan of bedrijf.

7 aandachtsgebieden om mee aan de slag te gaan.

Sietske de Haan
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Voor wie? 
Ben je bevlogen omdat je mooie dingen in de wereld wilt zetten, maar heb je regelmatig het 

gevoel dat je niet doet wat echt belangrijk voor je is? Heb je het gevoel niet echt te leven en 
te werken vanuit je innerlijke waarden? Heb je een verantwoordelijke baan of een eigen be-

drijf? 

Ben je altijd druk en ervaar je veel stress in je werk? Heb je te weinig innerlijke rust en fo-
cus? Is de balans werk-privé niet zoals je zou willen? Heb je maken met energiegebrek, mis-

schien zelfs burn-out? En wil je vanuit wie je echt bent en vanuit jouw waarden op een ge-
zonde manier succesvol zijn? Dan is dit e-book voor jou.

Gezond Succesvol
Succes is hier niet per se bedoeld als het hebben van een goed betaalde baan of het heb-
ben van een onderneming met grote omzetten. Succes en vooral gezond succes, betekent 
hier dat werk en manier van leven zoveel mogelijk de belangrijke aspecten van je leven ver-
rijken, zonder jezelf en anderen onnodig te schaden, zodat je fysiek, emotioneel en sociaal 
gezond blijft. Je blijft trouw aan wie je bent en aan je innerlijke waarden. In die zin spreekt 
mij de definitie van succes van Steve Covey aan. Hij stelt dat succes vooral afhankelijk is 
van onze eigen keuzes. Je levenshouding, gebaseerd op jouw intrinsieke waarden en jouw 
kwaliteiten, speelt daarbij een cruciale rol. Een vraag die je je daarbij kan helpen is, hoe jij 
herinnerd wilt worden op je begrafenis. 

Succes betekent ook dat je bewust leert kijken en omgaan met je omstandigheden. Welke 
oorzaken en oplossingen van problemen liggen binnen en welke buiten jouw invloedssfeer? 
Heb je een growth mindset in plaats van een fixed mindset en zoek je naar oplossingen en 
mogelijkheden? 

Voor een gezond succesvol leven is innerlijke onderzoek en goede zelfzorg essentieel. 
Daarover gaat dit e-book.
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Zelf aan de slag

Als je merkt dat stress of vermoeidheid je in een neerwaartse spiraal brengen, bijvoorbeeld 
door minder goed voor jezelf te zorgen of (zelf)compassie te verliezen, of dat je de focus 

kwijt bent op wat voor jou belangrijk is in je werk en leven, dan is het tijd om een aantal din-
gen in je leven anders aan te pakken. Misschien heb je al van alles geprobeerd, maar ben je 

tot nu toe niet tevreden met hoe dat uitpakt.

Toch is het echt mogelijk om ontspannen, gefocust en met veel voldoening te werken aan de 
dingen die echt belangrijk voor je zijn. Om dit te doen vanuit goede energie- en aandachts-

management, terwijl je trouw blijft aan jouw waarden. Het is wel een vak apart, maar een vak 
dat je kunt leren! 

Met dit e-book en mijn retraites en trainingen help ik drukbezette professionals te ont-

dekken wat echt belangrijk voor ze is, om zo vanuit hun innerlijke waarden keuzes te 
maken en dit duurzaam in de wereld te zetten. Dit kan alleen door eerst goed voor 

jezelf te zorgen en echt naar jezelf te gaan luisteren. 

Een cursiste: 
 “Ik heb ontdekt dat als je met aandacht en compassie met jezelf omgaat, dat dit je energie 

oplevert en meer balans geeft in je leven. Ik heb ontdekt waar ik tussen de patiënten door 
kleine reset-momenten kan nemen en zo veel minder moe ben aan het eind van de dag. Ook 

ben ik effectiever in mijn communicatie met patiënten en collega’s. Dat scheelt veel stress en 
maakt mijn werk ook plezieriger. Ik heb ook ontdekt wat voor soort arts ik wil zijn.”

Ik leer je graag met een realistische blik vanuit alles wat gezond en wijs is aan jou te 

groeien naar het leven en werk dat bij je past. 
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Wat kun je bereiken? 

Een paar voorbeelden:
Als je leeft met meer (zelf)compassie en innerlijke rust, dan ervaar je minder stress. 

Als je leeft en werkt vanuit je innerlijke waarden, kun je beter met obstakels op je weg om-
gaan.

Als je goed in je vel zit, dan kun je flexibeler omgaan met spannende momenten en blijf je 
kracht houden om stappen te zetten.  

Door een uitgekiend dagritme en toepassen van de andere tips houd je meer energie over 
dan je nu voor mogelijk houdt. 

Iets over mij

Vanaf 2005 ben ik full-time ondernemer en help ik mensen op weg naar een leven dat bij hen 

past.
Maar ooit zag mijn leven er anders uit. Mijn visie op gezond succesvol zijn is onder andere 

gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik was al 35 toen ik voor het eerst van mijn leven ge-
zond genoeg was om te gaan werken en te gaan sporten. Dit had te maken met een moeilijk 

te behandelen chronische ziekte. Ooit zat ik in een rolstoel en was ik voor honderd procent 
arbeidsongeschikt. Door precieze aandacht voor alles wat mij voedt en vervult en door te 

vermijden wat mij belast, ben ik zo goed als gezond en heb ik de kwaliteit van mijn leven 
enorm verhoogd. Ook heb ik ervaren dat diepgaand trouw zijn aan je innerlijke waarden veel 

energie geeft. Vergeleken met twintig jaar geleden is mijn leven onherkenbaar veranderd. Ik 
loop weer hard en werk met veel plezier en ontspanning.

Ik leid nu het leven dat me helemaal past en de weg ernaar toe en de kracht daarvan deel ik 

graag met jou.
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In dit e-book vertel ik je over de belangrijkste aandachtsgebieden van gezond succes-

vol zijn. 

Stap voor stap ga je de kwaliteit van je leven verhogen. Zo krijg je een leven met meer 
zelfcompassie, meer veerkracht en meer innerlijke rust en waarschijnlijk ook met meer le-

venslust en energie!

Wil je na het lezen van dit boek vrijblijvend kijken hoe ik jou verder kan helpen? Stuur me 
dan een berichtje. 

Zeven aandachtsgebieden voor meer energie  

Hieronder beschrijf ik zeven aandachtsgebieden, zodat je met meer energie en meer ont-

spanning je leven vorm kunt geven zoals jou dat past, om gezond succesvol te zijn, zonder 
jezelf of anderen te schaden. 

 
Ze zijn om te beginnen gebaseerd op de veranderingen die ik in mijn eigen leven heb aan-

gebracht om mijzelf gezonder en veerkrachtiger te voelen, maar ook gebaseerd op onder-
zoek en ervaring van andere ondernemers en drukbezette professionals. De aandachtsge-

bieden zijn: zingeving, trainen van aandacht en compassie, voeding, slaap, dagritme, bewe-
ging en communicatie. 

 
De meeste deelnemers aan mijn retraites en coaching leiden een drukbezet leven dat verge-

lijkbaar is met topsport. Na toepassing van de tips merkten zij hoeveel impact de eigenlijk 
‘gewoon-gezond-verstandbenadering’ op hun leven heeft. Nu is het tijd voor jou!

Voordat je verder leest: de adviezen in dit e-book zijn geen vervanging van eventuele ge-

neeskundige of psychologische hulp, wel een aanvulling daarop. Mijn belangrijkste advies is: 
onderzoek zorgvuldig wat voor jou werkt. Blijf luisteren naar je eigen lichaam en geest, naar 

je innerlijke raadgever. 
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1. Onderzoek wat je leven zin geeft

Ik begin met het allerbelangrijkste. Deze eerste stap tilt je als het ware een beetje boven je 
dagelijkse beslommeringen uit. Dit helpt je bovendien om de volgende stappen met meer 

gemak en plezier te zetten. De vraag helpt je ook als je je verder wilt bezinnen op de vraag 
of je de ladder die je beklimt in je werk tegen de juiste muur hebt staan, zoals Stephen Co-

vey in zijn boeken beschrijft, of dat je wat je misschien heel hard nastreeft, wel echt wel wilt.  

De meeste mensen willen geen ‘verstandige’ adviezen opvolgen. Dat is vaak niet motiverend 
genoeg. Je moet eerst precies weten wat jij zelf zinvol vindt – en niet alleen ‘verstandig’. 

Arts-onderzoeker Machteld Huber die zich bezighoudt met positieve gezondheid zegt in haar 
artikel in Arts en Auto van januari 2018  daarover: “Zingeving is de sterkste gezond makende 

factor.” Dat ben ik volledig met haar eens. Dus ik ga je meteen aan het werk zetten:

Kies een van de volgende of alle drie de volgende vragen: 
Wat is voor jou het allerbelangrijkste om meer ruimte voor te maken in je leven? 

Wat geeft jouw leven echt zin? Of wat is je allerdiepste gevoelde levensdoel?

Antwoorden formuleren op dit soort vragen is niet gemakkelijk. Toch zullen die antwoorden je 
helpen om zaken die belangrijk lijken achter je te laten en je te concentreren op wat voor jou 

echt belangrijk is.  

Aan de slag  
Misschien wil je om te beginnen rustige muziek opzetten. Pak een pen en papier en neem 20 

minuten de tijd voor deze oefening. Probeer deze 20 minuten echt gefocust te blijven. Zet 
ook je telefoon stil en blijf schrijven. Schrijf over: wat is het allerbelangrijkste waar ik in 

mijn leven meer ruimte voor wil maken? Wat geeft mijn leven echt zin?
Het kan met je werk te maken hebben, maar succes kan ook betekenen je leven zo in 

te richten dat je meer tijd hebt voor bezigheden en mensen in je privéleven.

Denk hierbij aan innerlijke waarden die belangrijk voor je zijn. Wees vooral heel eerlijk te-
gen jezelf. Het gaat er om wat voor jou belangrijk is. Als je niets meer weet, dan schrijf je dat 

op, maar blijf schrijven. Laat je verrassen door wat er in je op komt. Schrijf eventueel ook op 
wat je voor je ziet en wat je voelt terwijl je schrijft.

7
Compassion in Business, Gezond Succesvol © Sietske de Haan

https://www-artsenauto-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.artsenauto.nl/terug-naar-het-normale/amp/


Als je klaar bent met deze oefening, onderzoek dan: hoe voel je je nu?  

Is er iets wat je vandaag al kunt doen om vorm te geven aan wat jij belangrijk vindt? Ook al is 
het maar 2 minuten? Doen!

2. Mediteer en train je aandacht

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our 

response. In our response lies our growth and our freedom.”
Viktor E. Frankl , Psychiater en concentratiekamp-overlevende

Een reden dat de tweede tip gaat over mediteren en dat zoveel drukbezette professionals en 

ondernemers het trouw doen, is dat je alleen kunt veranderen als je met je aandacht in dit 
moment bent. Door te mediteren kun je de ruimte waar Victor Frankl over spreekt, leren be-

nutten en zo zelf meer invloed uitoefenen op je leven.

Als er veel stress is in je leven en je je overweldigd voelt door prikkels, werkstress of pijnlijke 
emoties, je zit niet lekker in je vel, dan kun je in een negatieve spiraal terecht komen. Je 

vraagt je misschien af: “Gaat dit ooit nog over?” Misschien ga je nog harder werken, minder 
gezond eten, teveel drinken, te lang series kijken, op Facebook rondhangen, mopperen op 

jezelf of op anderen. Zin in allerlei gezonde adviezen heb je vaak niet. Begrijpelijk.

Hoe doorbreek je deze negatieve spiraal? Laten we eens gedetailleerd kijken wat er in ons 
gebeurt: er is een ‘stimulus’, een in dit geval onprettige ervaring en daarop volgt meestal 

meteen een automatische respons, een hele reeks reacties in ons denken en handelen, om 
zo snel mogelijk van dat onprettige gevoel af te komen.  

Die reeks reacties is vaak niet behulpzaam. Bovenop wat er toch al pijnlijk is in je leven, zijn 

er dan gevoelens en handelingen die het pijnlijke verergeren.  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Een voorbeeld: je zit in een stressvolle situatie of hebt fysieke pijn. Pijn of stress hebben is 

een gegeven op dat moment; vastzitten in ergernis, omdat je pijn hebt of vinden dat je die 
niet zou mogen hebben, is dan een volgend moment dat moeilijk is, dubbel pijnlijk eigenlijk.

Automatische reacties op primaire stress  

Hoe kun je anders omgaan met stress? Aan een stressvolle situatie of pijn of uitputting is op 
dit moment niet zoveel te veranderen. We noemen dat primaire stress of pijn. De reeks au-

tomatische reacties op die primaire stress, zoals ergernis of boosheid over de stress of pijn 
noemen we ook wel secundaire stress of secundair lijden. Aan dat secundaire lijden kun je 

wel wat doen. Je hoeft je niet slecht of schuldig te voelen over deze reacties. We hebben ze 
allemaal. Door te oefenen kun je er wel vrijer van worden. 

Dit leer je door te mediteren en te kijken, door te stoppen en te leren zonder te oordelen, 

vriendelijk opmerkzaam te observeren wat er in het moment precies gebeurt. Dit voelt eerst 
heel erg tegengesteld van wat je denkt dat je gaat helpen. Maar als we kunnen erkennen: “ja 

pijn doet zeer”, “deze stress voelt onprettig”, “ja ik voel me nu verdrietig” of “ik ben geschrok-
ken”, is er in plaats van verzet of verdoving een innerlijk liefdevolle en rustige houding naar je 

ervaring.  Zo kun je jezelf stap voor stap bevrijden van secundaire pijn, van het lijden aan de 
situatie.  

Ervaring leert: als er meer opmerkzaamheid of mindfulness is, dan nemen de secundaire 

reacties af. Als de secundaire reacties verminderen, blijkt het primaire lijden vaak te verlich-
ten. Verder neemt een gevoel van compassie en levensgemak toe. Je gaat het prettiger met 

jezelf hebben. Er ontstaat innerlijk geluk en liefde voor jezelf.

Er is een onbegrensde liefde in onszelf die onvoorwaardelijk is. Als je omstandighe-
den niet prettig zijn, hebben we die eigenliefde nog harder nodig. Door te mediteren 

wordt die liefde toegankelijk voor jezelf. 

Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de mindfulnesstraining zegt: “Meditation is a radical act 
of love.’’

Ik ben het helemaal met hem eens. 
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Onvoorwaardelijk en zorgzaam aanwezig kunnen zijn bij al het prettige en onprettige dat in 

ons leeft, lucht enorm op. Hoe meer je oefent, hoe meer je vrij baan maakt voor die gouden 
momenten. Af te dwingen zijn die momenten niet. Gunstige voorwaarden voor ze scheppen 

kan wel.

Mediteren? Doen dus!

Van mediteren word je veel vriendelijker voor jezelf en ook voor anderen. Je leert meer ge-
nieten en je concentratie en focus verbeteren. Je ontdekt nieuwe veerkracht. Doordat je gaat 

zien dat je ook in de pijnlijkste momenten heel veel voor jezelf kunt doen, groeien je rust en 
het vertrouwen.  

Tijd investeren in mindfulness en vriendelijkheidsmeditatie is in mijn ogen de beste investe-

ring die je in jezelf kunt doen. Daardoor kun je met meer gemak mijn andere adviezen volgen 
en volhouden. Ook zul je met meer gemak antwoord vinden op de vraag: wat is voor mij be-

langrijk? Verder gaat het je helpen met minder weerstand moeilijke dingen op de korte ter-
mijn te doen, die je op de lange termijn veel opleveren.

Meditatie vraagt oefening, liefst dagelijks en bij voorkeur met goede begeleiding.

Heb je nog geen meditatie-ervaring? Begin in de eerste weken dan eens met deze oefening:
de Compassievolle Bodyscan.

Oefening

Is de bodyscan je te lang? Start dan eens met een klokje op 10 minuten te zetten. Zoek een 
comfortabele plek om te zitten waar je niet gestoord wordt. Ga zitten in een waardige hou-

ding, ontspannen rechtop. Merk om te beginnen op wat er als vanzelf hier nu in je aandacht 
is. Breng vervolgens je aandacht naar de beweging van de adem. Waarschijnlijk kun je de 

beweging voelen in je buik. Bij het inademen en uitzetten van de buik volg je die beweging 
zolang die duurt en bij het uitademen en dalen van de buik volg je die beweging zolang die 

duurt. Elke keer als je merkt dat je geest van de ademhaling afdwaalt, merk je vriendelijk op 
waardoor je meegenomen wordt. Vervolgens ga je rustig met de aandacht terug naar je buik 

en beweging van de adem. Misschien dwaal je wel duizend keer af. Breng dan rustig de 
aandacht duizend keer terug naar de in- en uitademing. 
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Via deze link kun je alle meditaties aanschaffen die deelnemers aan een mindfulnesstraining 

beoefenen, plus een aantal bonusoefeningen. 

Advies: blijf voorzichtig oefenen! Roept de meditatie ervaringen op die moeilijk te hanteren 
zijn, oefen dan alleen onder begeleiding van een ervaren meditatietrainer of therapeut of 

neem even contact met me op. 

3. Ervaar wat voeding met je doet
Om gezond succesvol te zijn, heb je energie nodig. Veel van mijn cursisten hebben 

gemerkt dat voeding daar een grote rol in kan spelen. Kijk eens naar wat er op je bord 
en in je koelkast ligt: word je gevoed door wat je eet?

Er verschijnt veel zin en onzin over voeding. Wie moet je nu geloven? Wie heeft er gelijk?

Ik ontdekte dat alleen afgaan op reguliere adviezen niet altijd helpt. Zelf had ik ooit een su-
perfijne huisarts die zei dat het voor mij niet uitmaakte wat ik at, zolang ik niet alleen vissticks 

en vanillevla tot me nam. Hij had geen gelijk. Ik heb mijn gezondheid enorm vooruit kunnen 
helpen door te onderzoeken op welke voeding mijn lichaam het best reageert. Gelukkig zijn 

er de laatste jaren steeds meer artsen die hiervan ook overtuigd zijn en ontstaat er een be-
weging van leefstijlgeneeskunde. Verderop vind je een aantal titels van boeken.

Met de volgende vraag kun je jezelf een stap vooruit helpen: Wat voedt mijn lichaam zo 

volledig mogelijk en wat belast het? Schrijf het eens op. Blijf een periode opmerken 
hoe je lichaam reageert op wat je eet en drinkt.

 
Voor mij gold: geen suiker, gluten, lactose, alcohol, cafeïne en bewerkte voedingsmiddelen. 

Wel: veel biologische groente, gezonde eiwitten en vetten, wat koolhydraten in de vorm van 
volle granen zoals haver en quinoa, een klein beetje biologisch vlees en veel (warm) water 

en kruidenthee. Het hielp mij enorm.
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Wat gaat jou helpen?

Iets wat bijvoorbeeld misschien even wennen is, maar verder alleen maar veel voordelen 
voor je gezondheid heeft, is je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Dat voor-

komt onder andere de middagdip waar veel mensen last van hebben. 
 

In mijn retraites koken we voor de deelnemers zo dat ze een stabiele bloedsuikerspiegel 
ontwikkelen. De deelnemers merken dat ze geen middagdip meer hebben, zich emotioneel 

stabieler voelen en dat hun snoepbehoefte verdwijnt. Regelmatig hoor ik ook dat mensen 
met pijn door dit advies geholpen zijn. Ze zijn nu pijnvrij en hebben geen medicatie meer no-

dig. Mensen met overgewicht sturen me een maand na de retraite dat ze 4 kilo of meer afge-
vallen zijn door zo te blijven eten. 

 
Hoe houd je je bloedsuikerspiegel stabiel? Als je hiermee wilt experimenteren: eet dan geen 

suiker of andere snelle koolhydraten, zoals witte pasta en rijst die je bloedsuikerspiegel snel 
omhoog jagen en vervolgens dus, door snelle insulineaanmaak, weer laten kelderen, met 

moeheid en snoepbehoeftes als gevolg.

Volg ook de voedingsadviezen waar de meeste voedingsdeskundigen het over eens zijn. Dat 
zijn:

- Eet vooral heel veel groente. (Als je snel koud bent, dan vooral ook gestoomd en 
gekookt.) 

- Drink 1,5 tot 2 liter water of kruidenthee. 
- Eet natuurlijk en zoveel mogelijk onbewerkt.  

- Varieer. Varieer. Varieer. 
- Neem de tijd en rust voor je maaltijden, kauw goed.

- En hoe gezond je ook eet, laat het ook vooral lekker zijn, feestelijk, kleurig. Geniet 
van de rijkdom op je bord. Gezond leven kun je super fijn maken.

Micheal Pollan, die zich al meer dan 25 jaar op een nuchtere manier met eten bezighoudt, 

vat bovenstaande samen met: “Eet echt eten. Vooral planten. Niet teveel.” Hij zegt ook: “Eet 
gevarieerd en eet vooral voedsel dat zo min mogelijk industrieel bewerkt is. Dat is doorgaans 

het gezondste.”
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Onderzoek bij jezelf ook dit:

Wat kun jij goed verteren? Als je tot nu toe weinig vezels hebt gegeten, dan zijn je darmen 
niet blij als ze ineens heel veel vezels moeten verwerken. Verhoog je hoeveelheid vezels dus 

langzaam, maar doe het wel, want vezels zijn belangrijk. Ook heeft niet iedereen baat bij 
rauw voedsel. Mijn lijf kan er niet veel mee als ik te veel rauw eet. Ik krijg het er te koud van. 

Natuurgeneeskundige en auteur Rineke Dijkinga, die lezingen gaf tijdens een aantal van de 

retraites heeft op haar informatieve website een filmpje over beginnen met gezonder eten. 
Haar boeken zijn ook een verleidelijke bron om (h)eerlijk en gezond te eten!

Blijf verder zelf kritisch kijken naar wat en hoe je eet en wat daarvan de effecten op je ge-

zondheid en welbevinden zijn. Vraag eventueel goede begeleiding. Via deze website kun je 
goed opgeleide therapeuten vinden. Of wellicht heb je een huisarts die al meer met voeding 

bezig is. 

Verder lezen? Hieronder een aantal titels: 
Eet je beter in 28 dagen met huisarts Tamara de Wijer  

Diabetes type 2? Maak jezelf beter!, Hanno Pijl en Karine Hoenderbos
Diabetes type 2? Het kookboek, Hanno Pijl en Karine Hoenderbos

Hoe word je 100? – Kookboek, Cortvriendt
Eten tegen kanker kookboek, Richard Béliveau

Weten van (h)eerlijk eten 2, Rineke Dijkinga
Alles draait om je hormonen, Rineke Dijkinga

4. Slaap jezelf gezonder
Genoeg en diep genoeg slapen is een superkrachtige manier om aan je gezondheid en pro-
ductiviteit te werken. Minder dan zeven uur slapen kan al een flinke impact op je gezondheid 

hebben. Je wordt gevoeliger voor ontregeling van je hormoon- en immuunsysteem. Gebrek 
aan slaap leidt ook tot een grotere kans op overgewicht, diabetes en depressie. In elk geval 

ben je met te weinig slaap minder helder, minder stabiel en minder productief. Je kunt dus 
veel voor jezelf doen als je je slaap serieus neemt. Er zijn steeds meer succesvolle collega-

ondernemers die net als ikzelf ook ontdekken dat goed slapen de beste voorwaarde is voor 
focus, ontspanning en hoge productiviteit.
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Omdat zomaar beter slapen niet voor iedereen vanzelf gaat, volgen hier een aantal tips:
• Ga op tijd naar bed, uiterlijk 22.30 uur en het liefst op een vast tijdstip. Je lichaam en geest 

herstellen het beste als je tussen middernacht en vier uur in de ochtend in een hele diepe 
slaap bent. Je slaaptijden te vaak wisselen betekent eigenlijk dat je regelmatig mini-jetlags 

hebt.
• Vermijd veel licht op je ogen tijdens de laatste paar uren van je dag. Vermijd beeldscher-

men of smartphones in de laatste uren voor je gaat slapen. (Of stel voor noodgevallen je 
schermen zo in dat het blauwe licht eruit gefilterd wordt.)  Pak een gewoon boek of een e-

reader zonder extra verlichting. Zorg ook dat je slaapkamer zo donker mogelijk is. Deze 
maatregelen bevorderen de aanmaak van het slaaphormoon melatonine.

• Zorg voor een niet te warme slaapkamer en houd een raampje open.
• Onderneem in de avonduren geen activiteiten meer waar je heel wakker van wordt. Pro-

beer dan tot rust te komen. Mediteer of doe wat yogaoefeningen. Lees of luister naar pret-
tige muziek.

• Eet niet te laat en niet te zwaar. Gebruik in de avond bij voorkeur geen of weinig koolhydra-
ten. Rust in je vertering en goede voeding ondersteunen ook je slaap. Gebruik ook na de 

lunch het liefst geen cafeïne meer uit koffie, groene of zwarte thee of chocola. 
• Iets waar je ook nog gelukkiger van wordt, zo blijkt uit onderzoek: als je in bed ligt, bedenk 

dan voor welke ervaringen van de dag je dankbaar bent. Als je iets bedenkt, blijf daar dan 
ook even minimaal dertig tellen bij en merk op wat het met je doet. Dit kalmeert en geeft 

een gevoel van tevredenheid. 
• Sommige mensen zijn gevoelig voor straling. Leg geen telefoon naast je bed of zet hem in 

elk geval op vliegtuigmodus. Trek ook zoveel mogelijk stekkers van apparaten uit het stop-
contact.

• Zelf kan ik niet slapen als er smaakversterker of glutamaat in mijn eten zit. Veel mensen 
herkennen dit.

• Heb je ’s nachts krampen in je voeten of kuiten? Dat kan wijzen op een magnesiumtekort. 
Onderzoek dan wat een goed magnesiumsupplement je oplevert. 

• Word je regelmatig wakker, onderzoek op dat moment wat de prikkel is die jou op dat mo-
ment wekt. Ligt je bed niet goed, te warm, last van je buik? Kijk of je het kunt oplossen.

• Houd anders eens de kwaliteit van je slaap in de gaten met een fitbithorloge of iets derge-
lijks, ze geven een globaal beeld.
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5. Vind je ritme
De verleiding is groot om altijd in actie te zijn. Ook als je soms wat minder energie hebt. Je 

wilt alles uit het leven halen wat erin zit en je blijft maar doorgaan. Met als gevolg dat je af en 
toe totaal uitgeput bent en er weinig uit je handen komt. Mijn collega uit Engeland, Vidyamala 

Burch, die ondanks chronisch pijn, gedeeltelijke verlamming en ondanks dat hij in een rol-
stoel zit, een groot mindfulness-instituut opgezet heeft, weet hier alles van. Ze noemt dit de 

booming en busting cyclus.  

Weersta de verleiding om tot het uiterste te gaan. Door wat in reserve te houden, put je jezelf 
minder snel uit. Het omgekeerde geldt ook: als je uitgeput bent, is het beter om toch wat in 

beweging te blijven en gezonde dingen voor jezelf te blijven doen. Verzin wat rustige activi-
teiten die je energie en voldoening geven. 

Werk geconcentreerd en ontspannen 

Zoek dus wat voor jou een gezond ritme van rust en activiteit is, van even iets doen en dan 
weer een korte pauze om te ontspannen. Als je veel achter de computer werkt, dan kun je 

baat hebben bij de pomodoro-techniek. Daarmee werk je steeds in blokken van 25 minuten, 
waarna je vijf minuten pauze neemt. Zo blijf je geconcentreerd én ontspannen. Na drie blok-

jes van 25 minuten neem je steeds een pauze van een kwartier. 

Start je dag in aandacht
De dag opstarten met (een korte) meditatie, wat bewegen en vervolgens iets opschrijven 

over wat voor jou vandaag belangrijk is, kan veel focus aan je dag geven. Misschien wil je 
jezelf eraan herinneren rustiger te communiceren of opmerkzamer te zijn op uitstelgedrag. 

Misschien heb je de intentie om betere pauzes te nemen.

Verdeel je werk in blokken  
Als je ondernemer bent, kan het rust geven vaste dagdelen voor bepaalde taken te reserve-

ren zodat je ongestoord met één ding bezig kunt. Ik blokkeer meestal de ochtenden om te 
schrijven, plannen en dingen te ontwikkelen en pas in de middag zie ik coachingsklanten of 

maak ik andere afspraken. Kijk eens naar je takenlijst, wat zou jou een prettig ritme geven?
 

Powernaps  
Ik heb in mijn leven mensen bestudeerd die extreem energiek, ontspannen en productief zijn 

15
Compassion in Business, Gezond Succesvol © Sietske de Haan

https://compassioninbusiness.com/relaxed-werken/


en ik zie dat ze allemaal dagelijks powernaps doen en vroeg naar bed gaan. Zo ken ik een 

arts in een groot ziekenhuis, die ondanks een hele drukke baan altijd vol energie is. Hij heeft 
me verteld hoe hij zijn energie beschermt. Na een zeer drukke ochtend met besprekingen en 

spreekuur sluit hij zich tijdens de lunchpauze op in zijn kantoor. Hij gaat op de grond liggen, 
begint met een meditatie waarbij hij vriendelijk erkent dat zijn hoofd net een apenkooi is en 

richt dan de aandacht op zijn adem. Hij staat zichzelf toe aan het eind kort even in slaap te 
vallen. Na twintig minuten begint hij uitgerust en met een opgeruimd hoofd aan zijn middag. 

Bij thuiskomst mediteert hij vaak weer of doet hij een serie yogaoefeningen.

Wat werkt voor jou?  
Houd een tijdje bij wat je energie positief of negatief beïnvloedt. Respecteer je eigen ritme en 

grenzen.

6. Beweeg
Niet of te weinig bewegen is voor iedereen ongezond. Als een goed getrainde sporter een 
week in bed ligt, is zijn achteruitgang op veel gebieden schokkend. Gelukkig bouw je je con-

ditie ook snel weer op als je de beweging wel weer oppakt. De laatste jaren wordt steeds 
meer duidelijk hoe belangrijk bewegen is: ‘Zitten is het nieuwe roken!’

Beweeg jij voldoende?  

 
In de link naar alle mindfulness-oefeningen die je kunt aanschaffen zitten 2 series bewe-

gingsoefeningen: mindful yogaoefeningen die goed uitgedacht zijn. Door deze oefeningen 
regelmatig te doen, maak je je lichaam soepeler en sterker en ontwikkel je 

lichaamsbewustzijn.

Belangrijk is dat je dagelijks beweegt! Hier geldt letterlijk: stilstand is achteruitgang. Door da-
gelijkse beweging, op welke manier dan ook, ondersteun je je gezondheid en je psychische 

welbevinden enorm. Ook voorkom je vroegtijdige veroudering. Dus onderzoek: wat is moge-
lijk voor jou?
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Hoe kun jij het voor jezelf onweerstaanbaar maken om te gaan bewegen?  

Ga je dansen op je favoriete muziek?
Neem je altijd de trap? 

Ga je vaker fietsen?
Of zoek je een personal trainer of fysiotherapeut voor een oefenprogramma?

Wat mij zeer goed geholpen heeft, is samen met iemand oefenen. Zo heb ik zeven jaar lang 

vijf dagen per week Qigong beoefend: een milde, maar krachtige Chinese bewegingstech-
niek. Dat ik dit volhield, kwam vooral door mijn oefenmaatje. Desnoods belden we elkaar uit 

bed. Het was een rijke manier om de dag te beginnen. En ik oefen nu weer samen met ie-
mand. Dus zoek iemand en motiveer elkaar!

Wat ook kan helpen in het begin: een schema volgen of dagelijks noteren wat je doet. Je mo-

tivatie kan ook flink gestimuleerd worden via een stappen- of bewegingsteller.  

Als je een tijdje trouw blijft bewegen, dan wordt bewegen een nieuwe gewoonte. Gewoontes 
zijn krachtig omdat ze amper wilskracht kosten. Echt waar: als je van bewegen een vanzelf-

sprekende gewoonte maakt, dan wordt een dag zonder bewegen ronduit ongemakkelijk. Dan 
ga je beweging missen! 

7. Koester contacten
Als je te maken hebt met veel werkstress, burn-outklachten, of met een ziekte, dan heeft dat 

vaak veel consequenties, ook voor je relaties. Vaak ben je op zoek naar een goede balans. 
Je omgang met je collega, partner of ander familielid verandert hierdoor. Misschien verande-

ren je behoeften zo dat je vrienden het moeilijk vinden zich daaraan aan te passen.  

Het is dan belangrijk om helder te leren communiceren over wat je voelt en nodig hebt en 
open te kunnen luisteren naar wat de ander waarneemt, voelt en nodig heeft. Wat me zelf 

enorm heeft geholpen, ook in de tijd dat ik erg ziek was, is dat ik mijn omgeving heb ge-
vraagd eerlijk te zijn. Als ze moeite hebben met mijn gedrag, dan hoeven ze dat niet van mij 

te accepteren omdat ik ziek ben of gestrest ben. Of omdat ze vinden dat ik het al zo zwaar 
heb. Ook hier kunnen we onderscheid maken tussen ‘primaire pijn’ en de ‘secundaire pijn’ 

17
Compassion in Business, Gezond Succesvol © Sietske de Haan



van reactiviteit. Als we goed leren zorgen voor onze emoties, pijn en stress reageren we 

minder af op anderen en blijven we zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat er in ons om-
gaat.  

Op deze manier met aandacht, zelfcompassie en met compassie met de ander communice-
ren scheelt een hoop secundaire stress. Zo blijven je contacten voedend en ervaar je meer 

ruimte, ook voor de ander.

Toch blijft communicatie complex. Automatische stressreacties, getriggerd worden, het ge-
beurt zo snel in het contact met dierbaren. Helemaal in een complexe situatie waarin één 

van de twee veel aan zijn of haar hoofd heeft of veel stress ervaart .

Een mooie vuistregel van een vriendin: “Als je het moeilijk hebt, ga dan iets leren.” Dus als je 
merkt dat je het moeilijk vindt om te vertellen wat er in je omgaat of om je te blijven verbinden 

met anderen als je verschillen tegenkomt, als je merkt dat je je terugtrekt uit vriendschappen, 
leer dan zeker bij over hoe je je kunt blijven verbinden. 

TIP  

Wat kun je vandaag al doen?  
Hoe kun je weer meer contact met anderen maken?

Loop je vast in je relaties?

Merk je dat je emoties de baas over je zijn?
Vermijd je contact? 

Neem dan eens een compassievolle pauze en onderzoek eens:

• Wat gebeurt er feitelijk? (Dus puur waarnemen, zonder te interpreteren, analyseren of 

oordelen.)
• Wat voel ik? (Zoek woorden voor gevoel, zoals angstig, verdrietig, boos, en niet woorden 

die meer een idee uitdrukken als ‘in de steek gelaten’, ‘gemanipuleerd’.)
• Welke behoefte leeft er nu in me die hier mee te maken heeft?
• En: is er een verzoek dat ik iemand zou willen doen? Mezelf of de ander?
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Deze oefening is een korte beschrijving van het model van Geweldloze Communicatie, ont-

wikkeld door Marshall Rosenberg.

De basis van Geweldloze communicatie wordt in dit filmpje ook uitgelegd:

Boek: Geweldloze Communicatie door Marshal Rosenberg

Wil je meer leren over aandachtig communiceren?
Houd dan mijn website in de gaten. Een deel van de retraites en trainingen zijn gebaseerd 

op geweldloze communicatie en interpersonal mindfulness

Tot slot

Wil je wat je gelezen hebt echt oppakken in je leven? Stap voor stap? Bedenk dan voor jezelf 

hoe dit e-book van waarde voor je kan zijn. Misschien ga je elke dag even tijd nemen en on-
derzoeken welke van de 7 dingen je vandaag meer wilt gaan toepassen? Een krachtig in-

strument dat ik al eerder beschreef, is dagelijks je dag beginnen met schrijven.

Wil je onder begeleiding flinke stappen zetten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend 
gesprek gesprek. Dan kijken we samen wat voor jou gaat werken.
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DISCLAIMER 
Sietske de Haan van Compassion in Business besteedt uiterste zorg aan de op de in dit e-book gedeelde informatie.

Compassion in Business en Sietske de Haan zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kun-

nen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud kan op geen enkele wijze rechten worden ont-

leend. Sietske de Haan, Compassion in Business kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

In mijn trainingen ligt het accent op leren luisteren naar je eigen wijsheid en het belang om nooit adviezen zomaar over te ne-

men, maar heel zorgvuldig uit te proberen om te kijken hoe het voor jou werkt.

De trainingen zijn ook niet bedoeld in de plaats van behandelingen bij een arts of therapeut. Bij twijfel of deelname of toepas-

singen geschikt zijn voor je: overleg met een arts of behandelaar die je vertrouwt.

Weet dat als je bepaalde oefeningen uit de linkjes in dit werkboek om welke reden dan ook niet kan doen of niet verstandig acht 

mee te doen, je op geen enkele wijze verplicht bent deze oefeningen te doen. Je kunt de trainer niet verantwoordelijk stellen 

voor letsel als gevolg van de oefeningen. 
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