


Ontspanning: het geheim achter
topprestaties op de werkvloer 

Hoe blijf je overeind in de altijd
maar voortrazende trein op je werk?
Leefstijlcoaches Susan Gerritsen-
Overakker en Lisette de Jong, en
haptotherapeut Laura Twigt komen
met praktische tips. 

De hele dag voorovergebogen achter
je laptop, een continu gebliep van e-
mails die binnenkomen, racen van
overleg naar overleg, tussendoor nog
even die memo afmaken en dan snel
naar huis om daar de ratrace voort te
zetten, met kinderen die naar sport
moeten en een vergadering van de
buurtcommissie waar je niet onderuit
kunt. Ken je dat? ‘Soms heb je van die
dagen dat je niet eens rustig kunt gaan
zitten en vergeet om bewust adem te
halen. En dat is nou juist wat we nodig
hebben om in drukke periodes op de
been te blijven,’ zegt Gerritsen-
Overakker. 

De Jong: ‘Ons lichaam is er niet voor
gemaakt om altijd maar op scherp te
staan. Denk maar aan de jagers-
verzamelaars van vroeger. Die kwamen
alleen in actie als er voor eten gezorgd

moest worden. De rest van de tijd
besteedden ze aan praten, spelen
en luieren, en konden ze 
bijkomen van de zoektocht naar
voedsel.’ Dat zou voor ons ook
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afweer tegen ziektes.’ 

Waarom nou die
ontspanning? 
Een zieke werknemer
kost zijn werkgever
zo’n 250 tot 400 euro
per dag, aldus een
rapport van de Baken
Adviesgroep in 2016.
Reden genoeg om die
broodnodige
ontspanning in te
bouwen in de dag, zou
je denken. Toch blijkt
volgens het Trimbos-
instituut bij ruim een
derde van het werk-
gerelateerde verzuim
werkstress de
belangrijkste oorzaak.
Daar komt bij dat
tenminste 17% van de
werknemers burn-out
klachten ervaart, aldus
een fact-sheet van de
Nationale Enquête
Arbeidsomstandighede
n (NEA) in 2021. 

goed zijn, want: ‘Als we altijd maar aan staan,
raakt bijvoorbeeld onze hormoonhuishouding
ontregeld. Dat heeft invloed op het
functioneren van onze hersenen en de spanning
in onze spieren, maar bijvoorbeeld ook op onze 
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De totale kosten voor dit verzuim
liepen in 2018 op tot 3,1 miljard
euro, aldus het Trimbos-instituut. 

‘En dat is nog niet alles,’ vult de
Jong aan. ‘Werkstress tast ook
onze kwaliteit van leven aan. 
Slecht slapen en piekeren,
angsten en depressiviteit liggen
op de loer bij te weinig
ontspanning overdag. Daarmee
wordt je privéleven er ook niet
gezelliger op.’ De Jong komt er 
in haar praktijk heel wat
voorbeelden van tegen. 

Uit je hoofd, in je lijf  
Ontspannen tussen de bedrijven
door is dus belangrijk. Maar hoe
kan je die ontspanning in je
dagelijkse routine inbouwen?
‘Stap een is stress-signalen bij
jezelf herkennen,’ zegt 
Gerritsen-Overakker. ‘Als je je
constant rusteloos, geïrriteerd of
zenuwachtig voelt, rondloopt met
negatieve gedachten, je moeilijk
kunt concentreren of geen nut
meer ziet in het werk dat je doet, 

dan weet je dat er iets niet in de
haak is,’ illustreert ze. ‘We zien dat
cliënten vaak pas bij ons komen als ze
al over het randje zijn gegaan en zich
niet meer in staat voelen om te
werken. De weg van herstel kan dan
lang zijn’, vult de Jong aan. ‘Beter is
het om de stresssignalen vroegtijdig
te onderkennen en meteen momenten
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achter het bureau, bij de andereen
kleine meditatie, een derde zet zijn
wekker voor een wandeling of lunch
buiten de deur.’ 

‘Durf soms klussen uit te stellen of te
delegeren. En laat je daarbij vooral
niet weerhouden door wat collega’s
of je baas van jouw adempauzes
vinden,’ benadrukt De Jong. ‘Je bent
zelf verantwoordelijk voor je
gezondheid. En bedenk je: als jij
goed voor jezelf zorgt, hebben zij 
daar uiteindelijk ook profijt van.’ 

Adem in, adem uit 
Haptonome Twigt vult aan: ‘Alles is
uiteindelijk terug te voeren op je
houding, beweging en ademhaling.
Je kunt het vergelijken met
autorijden. Constant bezig zijn met
je hoofd achter het bureau betekent
het gaspedaal constant indrukken.
Even op de rem trappen en de auto
laten vertragen geeft weer nieuwe
energie om je reis voort te zetten.
Dat kan bijvoorbeeld door te letten
op hoe je achter je laptop of PC zit.’

van ontspanning in te bouwen.’ 
 
Daarbij geldt: kies iets wat bij je
past, en leg niet teveel druk op
jezelf. ‘Als je weer iets van 
jezelf moet, dan kan dat juist
stress en teleurstelling opleveren,’
benadrukt Gerritsen-Overakker. Bij
de een werken beweegoefeningen 
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‘Met een diepe buikademhaling
door de neus in en de mond weer
uit kan je parasympathische
zenuwstelsel – het systeem dat de
organen in je lichaam aanstuurt –
de balans in het lichaam weer
herstellen. Je hoofd gaat even uit
de stress-modus, het sympathische
zenuwstelsel,’ illustreert Gerritsen-
Overakker. Zij gaat met haar
cliënten vaak de bossen van Zeist
in om uit het hoofd in de
ontspanningsmodus te stappen.
‘Als je wandelt ga je
automatischer dieper ademhalen.
Ook de rust van de natuur om je
heen draagt daaraan bij.’ 

Twigt: ‘We zijn ons vaak helemaal
niet meer bewust van ons lichaam
en voelen ons lijf pas wanneer we
er last van hebben. Herken je
bijvoorbeeld dat je aan het eind
van de dag pijn in je nek,
schouders of hoofd hebt? Als je
achter je pc zit gaan vaak
ongemerkt je schouders en 
ademhaling omhoog. Als je dat
langere tijd doet, bouw je

ongemerkt veel spanning op in je lijf.’ 

Bewust voelen 
‘Probeer wat vaker bewust te voelen
hoe je zit en jezelf hierop te
corrigeren,’ is haar advies. ‘Zit je
bijvoorbeeld voorover, teveel op het
puntje van je stoel of vergeet je de
rugleuning van je stoel te gebruiken?
Ga dan even staan, schud je armen
en benen los en slaak een diepe
zucht.’ 

Anders dan de jagers-verzamelaars
van vroeger kunnen we ons een leven
zonder stress tegenwoordig
nauwelijks nog indenken. Dat geeft
niet, want stress heeft ook zijn goede 
kanten: het zorgt ervoor dat we het
beste uit onszelf halen. Maar altijd in
de stress-modus staan is simpelweg
ongezond. Niet alleen voor jezelf en
de mensen om je heen, maar
uiteindelijk ook voor je werkgever. Dus
slaak de volgende keer als je achter
je computer kruipt om een berg 
e-mails te verwerken, eerst maar eens
een diepe zucht. 
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Vragen? Neem contact op:
Susan Gerritsen-Overakker,
www.sunnyroad.nl, 
insta @sunnyroadnl 

Lisette de Jong,
www.lekkerlevenmetlisette.nl,
insta @lisettedejong3067 

Laura Twigt, 
www.lauratwigt.nl, 
insta @laura_twigt 

Gratis intake 
Benieuwd hoe jij jouw
medewerkers nog vitaler kunt
maken? Gerritsen-Overakker, De
Jong en Twigt bieden drie
ondernemers een gratis intake
aan. Belangstelling? Stuur
uiterlijk 31 oktober 2022 een
bericht naar
info@lisettedejong.nl. 

https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-sunnyroad
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instasunny
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-lekkerlevenlisette
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalisette
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalissete
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-lauratwigt
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalauratwigt


Lisette de Jong

Met kleine stappen zet je
grote sprongen. Dat is het
motto van Lisette de Jong, 
voedingskundige
(Wageningen Universiteit,
1996), voedingsdocent,
auteur en BLCN-
gecertificeerd leefstijlcoach.
Als zelfstandig ondernemer
weet zij als geen ander hoe 
belangrijk een gezonde
leefstijl is voor de
productiviteit op het werk,
en hoe uitdagend het 
kan zijn om de juiste balans
te vinden tussen inspanning
en ontspanning. Maar dat
het kan, is zeker. Op naar
een gezond en lekker leven!

www.lekkerlevenmetlisette.nl
insta @lisettedejong3067 

Voedingsdocent, auteur, BLCN-gecertificeerd leefstijlcoach

https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-lekkerlevenlisette
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalisette


Susan Gerritsen-Overakker

Als BLCN-gecertificeerd
leefstijlcoach,
duurzaamheidsspecialist en
voedingskundige 
inspireert en motiveert
Susan Gerritsen-Overakker
jong en oud om gezond te
leven. Iedereen 
verdient een lijf in balans
om optimaal te kunnen
leven en genieten. Daar
gaan we voor bij 
Sunny Road: een gelukkig
en gezond leven voor
iedereen. Susan daagt je
uit te investeren in 
positieve gezondheid.
Samen op pad naar meer
fitheid en vitaliteit, loop je
mee? 

www.sunnyroad.nl
insta @sunnyroadnl

BLCN-gecertificeerd leefstijlcoach, voedingskundige, duurzaamheidsspecialist

https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-sunnyroad
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instasunny


Laura Twigt

Je bewust maken van je lijf en
de signalen die het afgeeft.
Zodat je meer rust ervaart, en
betere balans tussen hoofd en
lichaam ervaart, en ontdekt
waar jij van opknapt. Dat is de 
missie van haptonome Laura
Twigt. Ze is eigenaar van De
Natuurlijke Verbinder, NFG en
RBCZ gecertificeerd
haptotherapeut en tevens
supervisor, intervisiebegeleider
en (gast) docent bij Synergos,
de Nederlandse vakopleiding
Haptonomie. Laura richt zich in
haar praktijk vooral op snelle,
creatieve denkers.

www.lauratwigt.nl
insta @laura_twigt 

NFG- en RBCZ- gecertificeerd haptotherapeut en supervisor,
intervisiebegeleider en (gast) docent bij Synergos

 

https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-lauratwigt
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalauratwigt
https://zie.ocmn.nl/ocq-okt22-instalauratwigt
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 Workshop:
Ontspannen op het
werk 
Ontspannen op de
werkvloer, hoe doe je
dat op een makkelijke en
effectieve manier?
Gerritsen-Overakker, De
Jong en Twigt hebben er
een interactieve
workshop voor
ontwikkeld. Met
praktische oefeningen
die je weer in contact
brengen met je lijf en
inzicht geven in waar bij
jou de spanning in het
lichaam oploopt. De
workshop is geschikt voor  
groepen tot 15
medewerkers en wordt
voor elke organisatie op
maat gemaakt. Meer
weten? Neem contact
op met
info@lisettedejong.nl 


