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Inleiding 

Ik wil je graag bedanken voor het downloaden van mijn e-book en dat 

je de beslissing hebt genomen je stress niveau onder controle te 

krijgen en je persoonlijke productiviteit te vergroten! Want stress en 

persoonlijke productiviteit zijn zeer nauw met elkaar verbonden!  

Deze week ga ik je de kracht van routines uitleggen. Ik zal hierover 

niet teveel verklappen dus veel lees plezier en als je vragen hebt kun 

je mij altijd een e-mail sturen☺.  

Succes, 

 

Jack Boekhorst 

Optimalegezondheid.com  

klantenservice@optimalegezondheid.com 
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Wat zijn Routines? 

Feit: we zijn gewoontedieren. Alles wat we doen, voelen en denken is 

een gewoonte. Vaak hetzelfde als een dag geleden.  Zo heb je 

lichamelijk routines, emotionele routines en mentale gewoontes en 

het duurt even voordat elk van deze onderdelen een gewoonte 

worden. Zo is het mijn routine om elke ochtend mijn buikspieren te 

trainen en een aantal rek en strek oefeningen te doen. Maar het 

heeft wel even geduurd voordat deze lichamelijke oefeningen een 

gewoonte bij mij werden.  

Het doel is om zelf te kiezen voor je gewoontes / routines!  

Wat de meeste mensen doen is : ze willen een nieuwe gezonde 

gewoonte. Bijvoorbeeld elke dag 10 minuten hardlopen en na dag 4 

stoppen ze ermee. Hetzelfde geldt voor stoppen met roken en vrijwel 

alle goede voornemens. Dit komt omdat het even duurt voordat 

nieuwe gedragingen onderdeel vormen van je gewoonte. En in dit 

proces wil je stoppen, afhaken en liever niet doen. Maar doorzetten 

totdat het daadwerkelijk een gewoonte is zonder dat je er bij na 

hoeft te denken is de sleutel tot succes.  

Ik weet zelf nog heel goed toen ik voor het eert mijn ochtend training 

ging doen. Ik stond te laat op en het lukte allemaal niet goed. Pas na 

ongeveer 30 dagen elke dag de oefening gedaan te hebben werd het 

een onderdeel van mijn routines en nu hoef ik niet eens meer na te 

denken om deze oefeningen elke ochtend uit te voeren.  

Hetzelfde geldt voor emotionele routines zoals meditatie en mentale 

routines zoals iets simpels als een boek lezen. We zijn nu eenmaal 

gewoontedieren en willen van nature liever geen nieuwe gewoontes. 

Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat we altijd de 

comfortzone opzoeken en liever geen verandering willen in onze 
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dagelijkse routines. Maar het doorbreken van ‘’slechte’’ routines en 

vervangen door goede en gezonde routines kan je leven compleet 

veranderen.  

De meeste mensen willen liever niet erkennen dat ze 

gewoontedieren zijn en alles wat we doen, denken en voelen vrijwel 

altijd hetzelfde is. Maar het erkennen is belangrijk en kun je er mee 

spelen.  

Om echt een gezonde leefstijl op te bouwen moeten we positieve en 

sterke routines in ons leven bouwen zodat je bij het opstaan tot het 

slapen gaan alleen maar routines hebt waar je verder mee komt en 

die goed voor je zijn.  

Maar voordat je een nieuwe gewoonte in je leven hebt gekregen 

moet je door een proces van ‘’vallen en opstaan’’. Geloof me, dit gaat 

echt niet zonder slag of stoot en dat is de reden waarom de meeste 

mensen vaak vroegtijdig afhaken. Maar door het proces te erkennen 

en een aantal slimme truckjes toe te passen zul jij succes hebben! 

Het onderstaande concept heb ik geleerd van Eben Pagan in zijn 

Wake Up Productive programma en is gebaseerd op het boek van 

Tony Schwartz – The Power Of Full Engagement.  

• Zwaartekracht – Wanneer je voor het eerst begint met een 

nieuw ritueel of gewoonte heb je het gevoel om te stoppen, 

geen zin, je zegt tegen jezelf dingen zoals: ‘’dit is niks voor mij – 

ik kan hier beter mee stoppen’’ alsof zwaartekracht je er vna 

weerhoudt en tegenhoudt om een nieuwe gewoonte aan te 

leren.  

• Ontsnappingssnelheid – volgens het Wake Up Productive 

programma en eigen ervaring komt de ontsnappingssnelheid 

na ongeveer 10 / 15 dagen en heb je het gevoel dat de nieuwe 
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routine wat beter gaat en je minder hoeft te forceren om het te 

doen. Bijvoorbeeld elke dag 10 minuten opdrukken en na 10 / 

15 dagen gaat het meer natuurlijk.  

• Plannen van je routines. Als je succesvol wilt zijn in het aanleren 

van nieuwe gewoontes zul je de tijd moeten nemen om het 

compleet en in detail in te plannen. Je zult alles moeten 

organiseren en niets aan het lot overlaten.  

Stap voor Stap 

1. Allereerst beslis je welke nieuwe routine / gewoonte jij in je 

leven wilt hebben. Maak je niet druk, aangezien ik een 

complete lijst heb gemaakt met nieuwe routines verder in dit e-

book.  

2. Bedenk voor jezelf hoe de nieuwe routine er uit moet gaan zien. 

Denk aan elk detail en alles wat nodig is zodat je het ook gaat 

doen!  

3. Tenslotte aan de slag! Het beste is om je nieuwe routine ELKE 

DAG te doen totdat het een gewoonte is geworden en dat je 

het doet zonder na te denken. Ook is het belangrijk om je 

nieuwe routine niet te strak in te plannen zodat de rest van je 

dag niet meer goed gaat.  

Voorbeeld uit mijn eigen leven: 

Ik ben op dit moment aan het trainen om marathon te lopen in 

Eindhoven 9 oktober. Toen ik net begon kon ik ongeveer 15 km 

hardlopen. Ik weet dat ik dit moet uitbouwen naar 42 km in kleine 

rustige stappen. Maar voordat ik begon met trainen moest ik mijn 

nieuwe routine (hardlopen) inplannen in mijn dagelijkse leven.  



 

OptimaleGezondheid.com 

 

7 

 

 

Checklist: 

� Ik moest nieuwe hardloop schoenen aanschaffen; 

� Schema uitprinten om te trainen; 

� Kleding voor hardlopen; 

� Route bepalen; 

� Eetpatroon aanpassen (meer koolhydraten t.o.v. eiwitten); 

� Extra water drinken; 

� Tijd vrijmaken om te lopen, ik loop om de dag om 19:00 uur;  

� Rekening houden met zwaartekracht en ontsnappingssnelheid.  

Zoals je kunt zien komt er best veel bij kijken  bij het inplannen van 

een nieuwe routine. Met name had ik erg veel last van de 

zwaartekracht en ontsnappingssnelheid. Ik had simpelweg geen zin 

om te gaan hardlopen en moest mij er letterlijk toe dwingen om te 

lopen! Ook de deadline van 7 oktober werkt bij mij erg goed voor de 

motivatie.  

Onvermijdelijk maken 

Tijdens het Wake Up Productive programma leerde ik hoe belangrijk 

het is om je nieuwe routines onvermijdelijk te maken door een 

externe partij in te schakelen. Dit kan een familielid zijn of een goede 

vriend/vriendin. De bedoeling is dat deze partij jou DWINGT om je 

nieuwe gewoonte / routine uit te voeren. Als jij alleen 

verantwoordelijk bent dan is de kans vele malen groter om af te 

haken, want wat niet weet wat niet deert..  

Zo heb ik met een goede vriend van mij afgesproken om mijn nieuwe 

routine onvermijdelijk te maken. Ik heb met hem afgesproken elke 

keer als ik niet loop dat ik zijn appartement helemaal moet 

schoonmaken. En geloof me, ik loop liever dan zijn rommel 
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opruimen☺. Elke keer na het lopen stuur ik hem een e-mail om te 

bevestigen (belangrijke stap).  

Ik weet dat dit wellicht extreem klinkt, maar voor mij is het de enige 

manier om mijn nieuwe routine onvermijdelijk te maken. Een stok 

achter de deur is noodzakelijk!  

Beloning 

Naast een straf geef ik mijzelf ook een beloning, indien ik 4x per week 

heb getraind beloon ik mijzelf door lekker uit eten te gaan in mijn 

favoriete restaurant.  

Opdracht 

Denk alvast na wie jij zou kunnen inschakelen om je nieuwe routine 

onvermijdelijk te maken? Ook denk alvast na over een mogelijke straf 

/ beloning. Want het doel is natuurlijk dat je aan de slag gaat en vol 

blijft houden!  

http://www.optimalegezondheid.com/heb-jij-je-nieuwe-routine-

uitgevoerd/ 

 

 

http://www.optimalegezondheid.com/heb-jij-je-nieuwe-routine-uitgevoerd/
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20 goede Routines om je productiviteit te verhogen en stress te 

verlagen 

Hieronder tref je 20 verschillende “gewoontes” aan die je stress 

niveau enorm kunnen verlagen. Zoals je net gelezen hebt, kun je door 

het aanleren van routines je tijd en energie beter besteden zodat je 

aan het einde van de dag veel meer energie over hebt.  

Ik heb de onderstaande routines onderverdeeld in verschillende 

soorten routines. De volgende 4 routines zullen aan bod komen: 

• Werk routines 

• Sport routines 

• Voedingsroutines 

• Ontspannende routines 

Ik heb hiervoor gekozen zodat je een beter overzicht hebt van de 

verschillende routines. Zodat je eenvoudig kunt zien welke routines 

voor jou persoonlijk belangrijk zijn.  

Niet alle onderstaande routines zullen voor jou van belang zijn. Als je 

veel stress en tijd tekort komt op het werk, dan heb je meer aan de 

“werkroutines” dan aan de opspannende routines. Mocht je energie 

tekort komen en hierdoor veel tijd verliezen? Dan kun je kijken naar 

de “voedingsroutines”. 

Heb jij nooit tijd om te sporten? Of ben je te gespannen om te gaan 

sporten? Er zijn ook handige “sport routines”, zodat je juist door het 

sporten je stress kwijt raakt ÉN je houdt ook nog eens meer tijd over!  

Kies elke week slechts 1 nieuwe routine uit! Hoe ziet je levensstijl er 

over 2 maanden uit? 
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Werk routine 1: 60-60-30 

Werk altijd in blokken. Ik werk 50 minuten en daarna heb ik 10 

minuten pauze. Daarna werk ik 50 minuten en heb ik weer 10 

minuten pauze, vervolgens en pauze van 30 minuten. Door gerichte 

blokken te werken kom je steeds meer in een werk tempo te zitten. 

Je hersenen voelen dit aan en kunnen zich in die 50 minuten beter 

concentreren. Resultaat=> minder stress, beter concentratie 

vermogen=> meer vrije tijd 

Werk routine 2:Pauzes 

Oorspronkelijk werden er pauzes ingelast om even tot rust te komen, 

om eventjes niet meer aan het werk te denken. Prima, zou je zeggen 

toch? Maar als je tegenwoordig de trend bekijkt, zul je merken dat de 

pauzes van tegenwoordig heel anders gebruikt worden. Denk jij wel 

eens tijdens de pauze aan het werk, of ben je even snel wat aan het 

afmaken?  

Pauzes zijn bedoeld om hetgeen waar je mee bezig bent compleet los 

te laten, zodat je na de pauze weer volop geconcentreerd te werk 

kan gaan. Wanneer je in de pauze het werk niet kunt loslaten, zal je 

concentratie vermogen na de pauze niet ultiem zijn. Je hersenen 

hebben eventjes de tijd nodig om op de laden, ook al is dit slechts 

een pauze van 10 min (zie routine 60-60-30). 

Ga een krantje lezen, doe rek en trek 

oefeningen, lees interessante informatie of 

loop even een blokje om! Gebruik je pauze 

goed want een goed ingedeelde pauze kan 

je productiviteit met 200% vergroten omdat 

je concentratievermogen verdubbeld is. Dit betekend dat je 

kwalitatief meer werk aflevert (minder stress) en meer vrije tijd 
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overhoudt. 

Werk routine 3: Dag lijstje 

Maak aan elk einde van de werkdag een lijstje met dingen die je de 

volgende dag moet doen. Hierdoor hoef je de volgende dag niet eerst 

prioriteiten te stellen, maar kun je direct aan de slag gaan. Lijstjes 

maken geven je een overzichtelijk idee van de activiteiten die verricht 

moeten worden. Door een overzichtelijk beeld te creëren heb je 

minder stress en weet je precies wat je moet doen. Ook weet je 

ongeveer hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt, zodat je activiteiten 

beter kunt inplannen.   

 

Werk routine 4: Geen afleiding 

Wanneer we aan het werk zijn, hoe vaak wordt jij afgeleid door 

facebook, smsje’s , emails, collega’s, lawaai van buiten etc. 

Statistieken geven weer dat  gemiddeld iedereen 20 minuten worden 

afgeleid. Je hersenen hebben ongeveer 20 minuten nodig om zich 

weer voor 100% te concentreren op de activiteit waar je mee bezig 

bent. Heb je hem door…. 

Dit betekent dat we ons op een normale werkdag 

eigenlijk nooit voor 100% kunnen concentreren. 

Hierdoor heb je minder tijd, en daar komt stress 

weer de hoek om kijken.  

Zet je mobiele telefoon uit, gebruik geen facebook, vertel je collega’s 

dat je nu even druk bent en niet gestoord wilt worden, geen msn aan, 

check 1 á 2 keer per dag je email.  

Doe je dit= beter geconcentreerd, meer tijd, minder stress 



 

OptimaleGezondheid.com 

 

12 

 

 

Werk routine 5:Schoon bureau 

9 van de 10 bureaus of werkplekken ligt vol met dingen die er niet 

hoeven te liggen. Een opgeruimd bureau is niet alleen voor het oog 

prettig. Je straalt professionaliteit uit en dit zal je ten goede komen. 

Verder kan je op een opgeruimd bureau beter werken, je zult niet 

constant alles kwijt zijn, maar het belangrijkste is nog wel, dat je niet 

afgeleid wordt door de “rotzooi” om je heen. Ruim aan het eind van 

elke werkdag je werk plek op, zodat je de volgende dag direct 

geconcentreerd aan de slag kunt gaan. Dit verhoogt je productiviteit 

en doordat alles geordend is, zal je minder stress ervaren.  

Wat denk je dat beter werkt? 

 

 

 

 

Werk routine 6:Schoon “mentaal” bureau 

Net als je fysieke werkplek, is het ook belangrijk dat jij je “mentale 

werkplek”( je hersenen) opruimt. Dit klink misschien een beetje raar, 

maar we kunnen nu eenmaal maar 1 ding tegelijk doen. Als je aan het 

werk bent en er schiet van alles door je hoofd, kun je niet volledig 

100% te werk gaan. Ontspanningsoefeningen kunnen je hier bij 

helpen. Als je gestrest bent, zorg dan dat je even je hoofd weer leeg 

maakt, ga een eindje lopen, lees een krant, eet wat of maak een 

prioriteiten lijstje zodat je alles weer op een rijtje zet.  

 

Figuur 2 Rommel bureau Figuur 1 Opgeruimd bureau 
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Werk routine 7:Educatie 

De meeste mensen stoppen met de studie tussen de leeftijd 20 en 25 

jaar en beginnen dan aan hun carrière. Dit betekent echter niet dat je 

moet stoppen met leren. 

Tegenwoordig gaat alles zo 

verschrikkelijk snel met de technologie 

en daarom kunnen we niet achter 

blijven. Ik probeer elke week een beetje iets van websites te leren, 

zodat ik  bij blijf.   

Door nieuwe informatie tot je te nemen, gaat je brein zich 

ontwikkelen en dit werkt weer stress verminderend. Probeer in de 

pauzes, in de file, in bed af en toe iets te leren wat je interessant 

vindt!  
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Voedingsroutine 1:Water drinken 

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar voldoende water drinken is 

belangrijk. Als je moeite hebt om met een nieuwe routine te 

beginnen? Dan kan ik je aanraden om met deze te beginnen. Deze is 

erg makkelijk uit te voeren en je kunt er direct mee beginnen.  

We weten allemaal dat we veel water moeten drinken, maar toch 

komt 80% van de Nederlandse bevolking hier niet 

aan. 2 liter water is het minimum. I.p.v. water 

drinken we koffie, thee, frisdranken en zelfs 

alcohol. 3 van 4 de dranken zorgt er juist voor 

uitdroging (op kleine schaal natuurlijk) van het lichaam.  

Routine: Drink elke dag net na het opstaan een halve liter water. In 

het begin zal je hier moeite mee hebben, maar dit zal snel 

veranderen. Dit kun je ook bij je ontbijt doen, of net na het douchen.  

Je lichaam heeft geslapen en is uitgerust, echter heeft het tijdens het 

slapen (8 uur lang)  geen vocht gehad. Het is dus belangrijk om dit 

snel aan te vullen.  

 

Voedingsroutine 2:Alleen in het weekend snacks 

Als ik eerlijk aan je vraag, hoeveel snack je per week? En wat snack je 

dan? Ik stelde mezelf deze vraag een aantal jaren geleden en ik 

beantwoorde deze vraag toen als volgt “ik denk dat ik elke dag wel 

iets snack”.  

Hmm…. toentertijd schrok ik hier een beetje van. 

Maargoed, geen oude koeien uit de sloot halen. De volgende routine 

heb ik me aangeleerd. Ik snack voortaan alleen maar in het weekend. 

Als ik het volhoudt om door de week niet te snoepen of te snacken, 
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dan  mag ik als beloning het hele weekend zonder schuldgevoel gaan 

snoepen. In het begin snoepte ik het hele weekend door. Maar na 

verloop van tijd neemt de drang om te snoepen af. Juist omdat het 

een routine is geworden om doordeweeks niets te snoepen zet je de 

trend door.  

 

Voedingsroutine 3:2 stuks fruit per dag 

2 stuks fruit per dag eten wordt aangeraden. Maar doe je dit ook? 

Het eten van 2 stuks fruit per dag lijkt misschien niet zo moeilijk, 

maar vaak schiet het er toch stiekem tussendoor. Als je 1 of 2 dagen 

achter elkaar 2 stuks fruit eet, merk je wellicht nog niet echt het 

verschil. Maar probeer het eens over een langere periode uit. Je zult 

merken dat je meer energie hebt, je zit lekkerder in je vel en je geeft  

je lichaam alle benodigde vitaminen en mineralen. De volgende 

stukken fruit eet ik zelf: 

Soorten fruit 

Appels Peren 

Mandarijnen Bananen 

Blauwe bessen Dadels 

Kiwi’s Nectarines 

Watermeloen Vijgen 

Pruimen Mango’s 

Kersen Limoen 
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Voedingsroutine 4: Lavendel thee drinken 

Lavendel heeft een rustgevende werking op het 

lichaam. Het werd vroeger gebruik als pijnstiller en 

heeft ontsmettende eigenschappen. Wanneer je graag 

thee drinkt, drink dan lavendel thee. Dit kun je in de 

avond doen, of wanneer je opstaat. Dit zal je lichaam 

en geest kalmeren, goed tegen stress en tijdsdruk. 

Lavendel thee kun je kopen bij bijvoorbeeld “de Tuinen”. 

 

Voedingsroutine 5:Stevig ontbijt 

Je ouders hebben je vroeger waarschijnlijk wel 

verteld dat het belangrijk is om een goed en 

stevig ontbijt te eten. Je herkent het misschien 

zelf, maar elke ochtend als ik opsta heb ik een 

soort van “discussie” met mezelf om uit bed te 

gaan. Vaak heb ik meer redenen tegen als voor 

zoals: “Ach ik draai me nog een keer om”, “ik heb 

tijd genoeg”, “over 5 minuten sta ik op, dan ben ik ook nog op tijd”, ik 

zet mijn wekker op snooze”.  Herken je de smoezen? 

Door te laat op te staan hebben we vaak niet genoeg tijd om te 

ontbijten en eten we vlug even wat onderweg. Dit is niet altijd even 

gezond.  

Leer jezelf aan om  in de ochtend een goed ontbijt te eten door alvast 

alles die avond ervoor klaar te zetten. Als je van een eitje houdt, zet 

alvast de pan klaar en het bord met mes en vork. De theepot of het 

koffiekopje klaarzetten. Prepareer alles zoveel mogelijk de avond 

ervoor. Het kost bijna geen moeite en hierdoor neemt de kans alleen 

maar toe dat je in de ochtend voldoende eet. Let er natuurlijk wel op 
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dat je de goede voedingsmiddelen binnen krijgt. 

Sport routine 1:Wandelen na het eten 

Na het eten heb je altijd een vol gevoel. Je lichaam is druk bezig om al 

het voedsel te verteren en dit kost energie. Wat 

veel mensen na het eten doen, is ineengezakt 

op de bank hangen. Dit is niet altijd optimaal 

voor je spijsvertering en deze zal ook niet 

optimaal verlopen. Door een betere 

spijsvertering zal je meer energie krijgen en dit 

zal je minder stress opleveren.  

Loop na het eten even een blokje om, dit hoeft slecht 20 minuten te 

duren! Een goede en makkelijke routine. 

 

Sport routine 2:Ochtend routine 

Wanneer je wel eens mijn blog leest, ken je het principe van de 

ochtend routine. Iedere ochtend voeren we (zonder er bij na te 

denken) een aantal handelingen uit. Sommige handelingen zijn goed, 

andere handelingen zijn niet goed. Vervang de “niet goed” 

handelingen met positieve stress verminderende handelingen zoals 

bijvoorbeeld iets aan sport te doen. Yoga oefeningen, pilates, 

buikspieren of een rondje lopen is allemaal zo gepiept en het kost je 

misschien 10 minuten van de ochtend. Door in de ochtend iets aan 

beweging te doen, zorg je ervoor dat je lichaam fysiek gezien “wakker 

wordt”. Hierdoor ben je beter stressbestendig.  
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Sport routine 3:“8-minute abs” 

Iedereen heeft vast wel 8 minuten per dag vrije tijd, jij toch ook? 

Waarom zou je in de 8 minuten niet even op de grond gaan liggen en 

8 minuten lang buikspier oefeningen doen. In slecht 8 minuten kun jij 

alle buikspieren optimaal trainen. Hierdoor zal je minder stress 

hebben, juist omdat sport een soort 

“gelukshormoon” aanmaakt genaamd bèta 

endorfine! Mooie buikspieren en minder 

stress in slecht 8 minuten per dag?? Dat 

klopt! 

Hieronder heb ik een link voor je, waarin je 

ziet hoe je alle buikspieren goed kunt trainen. Ik volg dat fimpje 2 á 3 

keer per dag. Als ik opsta, in de middag en in de avond. Probeer het 

eens uit…. 

http://www.youtube.com/watch?v=sWjTnBmCHTY 

Het filmpje is al meer dan 6 jaar oud, maar nog steeds erg relevant.  

 

Sport routine 4:Accountability 

Zo langzamerhand heb je wel in de gaten dat sport je stress niveau 

enorm  kan verlagen. Toch is het lastig om iets aan sport te doen.  

Heb jij hier ook moeite mee? Zorg dan dat iemand je “accountabel” 

houdt. Dit betekend dat wanneer jij niet aan je dagelijkse portie (ook 

al is dit slecht 10 minuten) sport komt, dat je iets moet doen voor 

een ander. Ik moet bijvoorbeeld bij mijn zus het toilet schoonmaken 

of ik mag het weekend niet gaan snoepen. Je kunt van alles verzinnen 

zolang de “straf” zwaarder is dan daadwerkelijk iets aan sport te 

doen.  



 

OptimaleGezondheid.com 

 

19 

 

Sport routine 5:Opdrukken 

Hoeveel keer kan jij jezelf opdrukken? Ik kan het misschien 30 tot 45 

keer en dan ben ik toch wel moe. Hoelang denk je dat ik daar mee 

bezig ben? Nog geen 90 seconden… 

Elke ochtend als je opstaat, ga je direct op de grond liggen en 

probeer jij je zo vaak mogelijk op te drukken. Begin met bijvoorbeeld 

10 keer, en ga dit uitbreiden.  

Voordelen: 

1. Je lichaam wordt wakker 

a. Je stress niveau gaat omlaag 

2. Je traint je arm spieren. 

En dit alles is slecht 90 seconden per dag.  
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Ontspannende routine 1:Goede nachtrust 

Ik hoef je niet te vertellen hoe belangrijk het is om voldoende slaap 

te hebben. Toch schiet een goede nachtrust 

er vaak doorheen omdat we het te druk 

hebben of ons hoofd zit vol. Het lijkt alsof  dit 

niet de hoogste prioriteit is, maar het hebben 

van een goede nachtrust is van extreem groot 

belang. Gemiddeld genomen hebben we 7 á 

8 uur slaap nodig, dit betekent niet dat je 7 á 8 uur in je bed moet 

liggen. Vooral de kwaliteit van je slaap is van groot belang. Je kunt 

beter kort kwalitatief slapen dan lang “slecht” slapen.  

Door “goed” te slapen maakt je lichaam melatonine aan, hoe meer 

melatonine je lichaam aanmaakt, hoe beter je slaapt. Hieronder geef 

ik je een aantal tips hoe jij kwalitatief goed kunt slapen, zodat je de 

volgende dag 100% fit opstaat. 

• Zorg voor een compleet donkere kamer, het moet zelfs zo 

donker zijn dat jij je eigen hand voor je ogen niet kunt zien.  

• Niet een te zware maaltijd eten voor het slapen gaan. Een snack 

is prima, maar anders is je lichaam tijdens het slapen voedsel 

aan het verteren, dit bevordert de slaap niet.  

• Je slaapkamer dient ook muisstil te zijn, geen klapperende 

ramen, geen radio etc.  

• Door te sporten zal je beter slapen, zorg wel dat er miniaal 2 uur 

tussen het sporten en het slapen zit. 

• Slaap niet al te lang, meer dan 8 uur slapen is niet goed voor je 

• Zorg dat je lichaam goed kan ademen tijdens het slapen, draag 

niet al te zware kleding tijdens het slapen 

• Gebruik geen harde alarmklok, maar meer een zachtere wekker.  
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Ontspannende routine 2: Tot rust komen, ontspanningsoefeningen 

Gedurende de dag zijn we continu druk bezig, hierdoor ontstaat niet 

alleen stress, maar ook lichamelijk stress. Het is ook belangrijk voor je 

lichaam om fysiek “ontstrest” te worden.  

Hoe kun je dit doen?  

Eigenlijk is dit heel simpel. Bepaalde oefeningen kun je dagelijks voor 

het slapen gaan (of op een ander tijdstip) uitvoeren waardoor je 

lichaam ontspant. Deze “speciale” ontspanningsoefeningen kunnen 

we samenvatten in de volgende term: Yoga! 

Dit is misschien niet direct de eerste keuze, maar ik kan je uit 

persoonlijke ervaring vertellen dat yoga een hele goede 

ontspanningsroutine is voor je lichaam.  

Voor meer informatie over yoga klik hieronder op de link: 

http://www.optimalegezondheid.com/yoga-voor-beginners/ 

 

Ontspannende routine 3: Hoofd leeg 

Hoe vaak komt het wel niet voor dat je in het weekend,  in bed of in 

je vrije tijd je druk maakt om van alles en nog wat? Het is best 

moeilijk om je hoofd leeg te maken doordat je zoveel aan je hoofd 

hebt. Eigenlijk is dit ook niet zo vreemd omdat we de hele dag door 

dingen mee maken en activiteiten verrichten. Het is 

moeilijk om deze los te laten. Vaak zitten we te 

malen over dingen waar we eigenlijk geen invloed 

op hebben.  Waarom kunnen we deze dan niet 

loslaten? 

Schrijf het op..  
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Door alles op papier te zetten wat er in je hoofd zit, kun je het 

bewust loslaten. Doe de volgende stappen. 

• Schrijf alles op waar je op dit moment aan denkt of over maalt 

• Zet een kruisje achter alles waar je op dit moment invloed op 

hebt 

• Zet een plusje achter alles waar je GEEN invloed op hebt. 

Nu heb je een duidelijk overzicht van de dingen die in je hoofd rond 

spoken. Maak een prioriteiten lijstje en zet de dingen waar je op dit 

moment iets aan kunt doen onder elkaar (de belangrijkste 

bovenaan). Deze kun je de volgende werkdag bijvoorbeeld gaan 

afwerken. 

De zaken waar je geen invloed op hebt, kras je door en kun je op dat 

moment bewust los laten, omdat je er toch geen invloed op hebt! 

Doe deze oefening elke keer als je begint te malen.  
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Met welke routine moet ik beginnen? 

Het ligt natuurlijk helemaal aan jezelf, met welke routine je gaat 

beginnen. Sommige routines zijn moeilijker dan de andere. Om het je 

een beetje makkelijk te maken heb ik hieronder een schema gemaakt 

zodat je een duidelijk beeld krijgt van de “moeilijkheidsgraad” van de 

routines. 

Figuur 3 Moeilijkheidsgraad routines 
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Samenvatting 

Ik heb je hierboven 20 gezonde routines gegeven die stuk voor stuk 

ervoor zorgen dat je stress niveau daalt en je meer vrije tijd over 

houdt. De truc is niet dat je op dit moment je complete levensstijl 

gaat omgooien, dit werkt zelfs tegenstrijdig. Als je teveel hooi op je 

vork neemt, dat zal je aan het eind van de rit niets zijn opgeschoten 

De kracht van routines is, is dat ze na een tijdje onbewust worden 

uitgevoerd zonder dat het je energie kost of erbij hoeft na te denken. 

We hebben “slechts” per dag een x hoeveelheid energie, deze 

kunnen we beter ergens anders in steken toch? 

Oefening 2: 

Kies elke 2 weken één van de bovenstaande routines uit, en 

implementeer deze in je levensstijl. Je zult merken dat de eerste 

dagen lastig zullen verlopen en dat je het wel eens vergeet. Maak je 

niet druk, dit hoort er nu eenmaal bij. Pak de draad zo snel mogelijk 

weer op☺ 

Nadat jij je de routine meester hebt gemaakt, ga je je richten op de 

volgende routine. Als je dit 3 á 4 maanden volhoudt, moet je eens 

kijken hoeveel gezonde routines jij in je levensstijl hebt… 

Wat denk je dat dit zal doen met je productiviteit en je stress 

niveau?  

Implementeer jij de bovenstaande routines dan kan jij de volgende 

resultaten verwachten: 

• Je productiviteit stijgt met 300% en je hebt 2x zoveel vrije tijd 

• Je ligt niet meer te malen s’avonds in bed 
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• Je wordt niet zomaar gestrest en je hebt minder stress 

• Je gezondheid krijgt een boost en je hebt meer energie 

Volgende week 

Deze week heb ik je de samenhang laten zien van stress en 

timemanagement. Door routines aan te leren heb je: 

• Minder stress (soms zelfs geen stress) 

• 4x zoveel tijd 

Dit wil iedereen toch? Waarom begin je vandaag dan niet met het 

implementeren van de bovenstaande routines. Er staan er genoeg, 

dus er zal  altijd 1tje tussen zitten die goed bij je past.  

Wil je me laten weten welke routine dit is geworden? Laat dan even 

op de website een berichtje achter, dit stel ik erg op prijs.  

http://www.optimalegezondheid.com/mini-stress-cursus-101-routines/ 

Volgende week is alweer de 4de en de laatste week van de training 

“Mini Cursus Stress 101”. Ik zal in het laatste deel van deze training 

alle losse eindjes aan elkaar vastknopen….  

Ik ga nog niet te veel verklappen, je ziet het volgende week☺ 

Ik wil graag weten wat je van dit rapport vindt. Feedback is welkom 

(zowel positief als negatief natuurlijk) en kun je als reactie op de 

website plaatsen.  

http://www.optimalegezondheid.com/mini-stress-cursus-101-routines/ 

Ik stel dit erg op prijs!  

Groetjes en een fijne week, 

Ps. Heb je vragen voor me? Stuur me dan even een 

mailtje naar het volgende adres: jack@optimalegezondheid.com 


