SLAPEN EN ENERGIE MANAGEMENT
optimaal benutten van de slaap tijdens wisseldiensten?

SLAPEN ESSENTIEEL VOOR PRESTATIE

DAT KAN!

Te laat gaan slapen, niet kunnen inslapen of
kunnen doorslapen nadat u een wisseldienst
heeft gehad. Wakker worden maar niet de
energie voelen om de dag te gaan beleven.
Heeft u moeite met uit bed komen, kunt u de
dag pas aan na een sterke bak koffie of houd u
overdag maar niet op met geeuwen? Ziet u op
tegen de komende dag en verlangt u alweer
om naar bed te gaan?
“DE
HANDREIKINGEN
DIE
IK
OVER
SLAAP HEB GEKREGEN HEBBEN MIJN
KWALITEIT VAN LEVEN ENORM VERBETERD”

Het
programma
‘Slaap
en
energie
management’ is toegepitst op wisseldiensten
en geeft de deelnemer inzicht in het belang
van slaap. Wat gebeurt er tijdens je slaap.
Waarom is het zo belangrijk om in uw
kwalitatieve slaap te komen? Hoe zorgt u
ervoor dat u snel kunt inslapen en dat als u
wakker wordt weer snel inslaap. Tellen de
uurtjes voor twaalf werkelijk dubbel? Ik draai
wisseldiensten en nu? Feiten over slaap en
factoren die uw slaap kunnen verstoren. We
betuttelen niet of vertellen wat allemaal moet
of niet meer mag, maar practische tips die u
gemakkelijk gaat toepassen.
LEREN OMGAAN MET SLAPEN
Aan het einde van het programma weet
de deelnemer wat belangrijk is voor een
kwalitatieve goed nachtrust. Wat levert het
programma verder op:
•
•
•
•

Kennis van en inzicht in wat er gedurende
de slaap in uw lichaam gebeurt.
Bewustwording
van de oorzaken van
slecht slapen
Praktische tips, die uw slaap onmiddellijk
verbeteren
Vele morgens waarbij u fit wakker wordt
en zin heeft in de dag.

Slaap is samen met voeding en beweging de
belangrijkste energiebron. Slaap leidt tot fysiek
en psychisch herstel en is hiermee de basis om
langdurig lekker te blijven functioneren, zowel
zakelijk als privé. Slaap de bron voor vitaliteit.
Vitale mensen zijn zichtbaar meer in balans,
alert, rustig, doelgericht en relativerend.

“IK HAAL NU VIJFENTWINTIG UUR UIT EEN DAG”

“DE HANDREIKINGEN DIE IK OVER SLAAP
HEB GEKREGEN HEBBEN MIJN KWALITEIT
VAN
LEVEN
ENORM
VERBETERD”
T!
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SLAPEN EN ENERGIE MANAGEMENT

WAT IS SLAAP
Wat zijn de gevolgen van slecht slapen? Wat is het voordeel van een goede
nachtrust? Waarom slaapt iedereen anders? Wat gebeurt er gedurende onze
slaap? Ik draai wisseldiensten en heb moeite met slapen, wat nu? De totale
slaap van een nacht is opgebouwd uit vier à vijf slaapcycli. In het begin
van de nacht zijn de fases van diepe slaap het langst. Op het eind van de
nacht neemt juist het aandeel van de lichte slaap en de droomslaap toe. Wij
leggen deze cycli uit en geven hierbij de praktische tips om in de kernslaap
te komen. Dit specifieke programma voor wisseldiensten is afgestemd op de
wisselende roosters van uw branche.
SLAPEN EN LEEFTIJD
De hoeveelheid slaap die u nodig heeft hangt niet alleen van uw persoonlijke
behoefte af maar wordt ook beïnvloed door uw leeftijd. Ook de diepte van
de slaap is afhankelijk van uw leeftijd. Kennis van gemiddelde slaap geven
vaak inzicht van het wel of niet kunnen slapen en voorkomt onnodige onrust.
Oefeningen om snel weer in te slapen gelden voor alle leeftijden.
EEN GOED HERSTELPROGRAMMA
Topsporter of geen topsporter, topprestaties worden van een ieder verwacht.
Een goede energiebalans is van essentieel belang. Herstelmomenten zijn
daarin cruciaal. Het programma ‘Slapen en energie management’ geeft
inzicht in deze momenten, waarom zij de basis vormen van een vitale dag,
hoe gemakkelijk deze zijn in te bouwen, zowel op het werk als privé. Een
goed herstel is de basis voor meer energie!
PLANNEN IDEALE DAG
Wat kost energie en wat levert het op. Manage de energie over de dag. Zorg
dat niet alles ineens is verdwenen en er geen energie overblijft voor andere
dagelijkse taken en bezigheden. Wanneer precies te pieken op een dag, in
combinatie met het draaien van wisseldiensten en hoe deze in een voordeel
om te zetten? Dit onderdeel maakt duidelijk hoe de piekmomenten te bepalen
en hiermee de productiviteit te verhogen. Kortom creëer de ideale dag!
COACHEN
Persoonlijke coachen en coachen op afstand. Wij geloven in programma’s
waarin we een zestal maanden intensief met elkaar aan de slag gaan. Na
de training plannen wij twee gesprekken waarin we de theorie vertalen naar
uw persoonlijke situatie. Persoonlijke tips die u verder helpen om goed met
stress om te kunnen gaan. Daarnaast willen we u minimaal vier keer spreken,
telefonisch of via de chat om te helpen de gemaakte keuze waar te maken.
DUURZAME GEDRAGSVERANDERING
Ons onderscheidend vermogen is inzicht geven, bewustzijn creeëren en de
vertaling te maken doormiddel van praktische tips. Uw persoonlijke coach
legt hiervoor de basis en helpt u uw persoonlijke doelen te realiseren. Dit
hele proces ondersteunen wij door u gedurende zes maanden met artikelen,
e-mails, video’s en andere materialen te blijven ondersteunen.

VOELT
U
DE
ENERGIE
AL?
OF
HEEFT
GEWOON ZIN OM TE BEGINNEN? BEL OF
MAIL ONS. WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

VOEDING EEN BRON VAN ENERGIE
energie door voeding tijdens wisseldiensten?

VOEDING, DE BASIS

DAT KAN!
Vaak moe, futloos en een tekort aan energie?
Steeds opzoek naar het juiste dieet om lekker
in je vel te zitten. U heeft wisselende diensten
en u heeft geen zin om te ontbijten, lunchpauze
gebruiken om tijd te winnen en bij het avond
eten gaan voor gemak. Want u heeft geen zin
en mist de energie om lekker te koken.
“WANNEER
VOLDOENDE
HET
OOK

MIJN
LICHAAM
NIET
ENERGIE
KRIJGT
KAN
GEEN
ENERGIE
GEVEN”

Het programma “Voeding een bron van
energie”, gericht op wisseldiensten geeft de
deelnemer inzicht in het belang van voeding.
Hoe helpt zorgvuldig gekozen voeding om met
meer energie de dag te beginnen, voldoende
energie te behouden gedurende de dag en
avond? Hierbij ligt de focus op energie door
voeding, we gaan dus niet betuttelen of
vertellen wat niet mag maar praktische tips
geven die makkelijk toe te passen zijn.
LEREN OMGAAN MET VOEDING
Aan het einde van het programma weet de
deelnemer welke voedingstoffen energie
gevend zijn. Wat levert het programma u op:
•
•
•
•
•

Kennis over de invloed van voedingsstoffen
en de werking van uw lichaam
Inzicht in welke voeding uw energie niveau
beïnvloedt voor een kortere of langere
periode
Bewust
gekozen
voeding
u
helpt
topprestaties te leveren
Praktische tips om energie lekken te
voorkomen
Hoe water drinken u prestaties binnen drie
weken aanzienlijk verhogen

Herkenbare situaties, maar leiden ze ook
tot het gewenste resultaat? Een auto rijdt
niet zonder benzine, een telefoon werkt niet
zonder batterij. Dat vinden we heel gewoon
maar zelf vergeten we om iets te eten. Terwijl
uw lichaam de energie nodig heeft om goed te
kunnen presteren.

“MIJN
GROOTSTE
COMPLIMENT
NA
HET
PROGRAMMA, KREEG IK VAN MIJN ZOONTJE.
HIJ ZEI: IK VIND JOU EEN LEUKERE MAMA”
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VOEDING EEN BRON VAN ENERGIE

DE BRANDSTOF VAN HET LICHAAM
Om te functioneren heeft het lichaam brandstoffen nodig. Brandstoffen
zorgen ervoor dat het lichaam energie heeft. De belangrijkste brandstoffen
zijn koolhydraten en vetten. Koolhydraten zorgen voor de meeste energie in
het lichaam en kunnen ook gemakkelijk aangesproken en gebruikt worden.
De indeling in drie groepen koolhydraten worden toegelicht en besproken.
Vet dient, naast energiebron, ter bescherming van het lichaam. Basis kennis
van deze begrippen zorgen voor een bewustere keuze van uw voeding.
DE BOUWSTOFFEN VAN HET LICHAAM
De belangrijkste bouwstof van het lichaam is eiwit (proteïne). De bouwstof
eiwit wordt aangemaakt in de lever. Het wordt gebruikt bij het opbouwen en
herstellen van spieren, organen, bloed en het zenuwstelsel. Eiwit kan ook als
brandstof worden gebruikt. Eiwit komt voor in onder andere vlees, vis, melk
en peulvruchten. Dit programma biedt u inzicht in hoe u door het eten van
eiwitten uw energie op goed niveau kunt houden.
DE IDEALE DAG
Uw lichaam heeft minder energie nodig om goed te kunnen functioneren
als de brandstoffen op regelmatige wijze worden aangeboden. Dit vraagt
om kennis over hoe, wanneer en wat we moeten eten en op welke tijden.
Met name tijdens wisseldiensten is er met voeding energiewinst te behalen.
Maakt u gebruik van deze kennis dan zult u zien dat er meer energie overblijft
voor de zakelijke of privé activiteiten die u wilt uitvoeren op deze ideale dag.
ANTIOXIDANTEN
Het woord ‘antioxidant’ betekent ‘tegen oxidatie’. Dat is ook de rol van een
antioxidant: de stof voorkomt schade in uw lichaamscellen dat ontstaat door
oxidatie. Hoe kunnen deze antioxidanten u helpen om uw energieniveau te
verhogen en in welke producten zitten ze. Handige kennis die snel bijdraagt
aan betere prestaties.
COACHEN
Persoonlijke coachen en coachen op afstand. Wij geloven in programma’s
waarin we een zestal maanden intensief met elkaar aan de slag gaan. Na
de training plannen wij twee gesprekken waarin we de theorie vertalen naar
uw persoonlijke situatie. Persoonlijke tips die u verder helpen om goed met
stress om te kunnen gaan. Daarnaast willen we u minimaal vier keer spreken,
telefonisch of via de chat om te helpen de gemaakte keuze waar te maken.
DUURZAME GEDRAGSVERANDERING
Ons onderscheidend vermogen is inzicht geven, bewustzijn creeëren en de
vertaling te maken doormiddel van praktische tips. Uw persoonlijke coach
legt hiervoor de basis en helpt u uw persoonlijke doelen te realiseren. Dit
hele proces ondersteunen wij door u gedurende zes maanden met artikelen,
e-mails, video’s en andere materialen te blijven ondersteunen.

VOELT U DE ENERGIE AL? OF HEEFT U
HONGER OM TE BEGINNEN? BEL OF MAIL
ONS. WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

HAAL MEER SUCCES UIT STRESS
haalt u gedurende wisseldiensten ook een positief resultaat?

STRESS IS EEN GOEDE VRIEND!

DAT KAN!

Meer presteren in minder tijd, veel
vergaderen, deadlines halen, targets binnen
slepen, de dagelijkse wisseling van dienst
en dienstrooster,
wegwerken van de mail,
sociale netwerken, familie, kinderen, vrienden
zijn voorbeelden van een drukke tijdinvulling.
Een constant stijgende werkdruk heeft zijn
weerslag. Een gezonde verhouding tussen
werk en privé komt steeds meer in het geding.
“DE
MIJN
DOOR

BELANGRIJKSTE PRESTATIES
IN
LEVEN
WORDEN
GELEVERD
POSITIEVE
STRESS”

Het programma “Haal meer succes uit stress”
ondersteunt de deelnemer in het vinden van
een balans in de dagelijks terugkereende
strijd van alles wat er op u af komt wanneer u
wisselende diensten heeft. Waar stress veelal
wordt ervaren als een gemene vijand leren wij
dat stress ook uw grootste ‘vriend’ kan zijn.
Een goede partner, die helpt om topprestaties
te leveren. Hoe er met stress wordt omgegaan
bepaalt het uiteindelijke succes. Iedereen
die stress juist aanwendt presteert meer, is
creatiever, een leukere partner of vriend,
neemt de juiste beslissingen en is minder vaak
ziek.
LEREN OMGAAN MET STRESS
Aan het einde van het programma kan iedere
deelnemer stress positief inzetten. Eenvoudig
toepasbare technieken helpen hierbij. Het
programma leert:
•
•

•
Stress is het beste vergelijkbaar met het
uitrekken van een boog. De spanning geeft de
pijl de energie, nodig om zijn doel te bereiken.
Zonder stress in de boog komt de pijl nergens.
Spant men de boog te ver of vergeet men hem
te ontspannen, dan verliest hij zijn veerkracht
of breekt zelfs.
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•

Stress om te zetten naar een bron van
succes om bedrijfs- en privé doelen
succesvol te realiseren
De techniek om negatieve stress te
hanteren, signalen daarvan eerder te
herkennen en om te buigen naar positieve
energie
Weerbaarheid te verhogen om elke dag
zowel zakelijk als privé een topprestatie
te kunnen leveren
Praktische tips te hanteren welke tijd gaan
opleveren in de agenda bij het aanwenden
van positieve stress

IK BEN BEWUST GEWORDEN WAT STRESS MET ME DOET
EN HEB GELEERD DEZE POSITIEF AAN TE WENDEN”

HAAL MEER SUCCES UIT STRESS

POSITIEVE STRESS
Een stresssituatie goed hanteren geeft een fantastisch gevoel, op het moment
zelf, maar ook als u het succes mag vieren. In de topsport zijn voorbeelden,
die voor zich spreken, maar wat dacht u van een gescoorde klantorder, het
geven van een succesvolle presentatie of het behalen van een diploma. Daarbij
helpt stress u om optimaal te performen. Een onderdeel dat uitvoerig wordt
besproken tijdens het programma waarbij de vertaling wordt gemaakt naar
wisseldiensten.
NEGATIEVE STRESS
Positieve stress is de motor van succes. Negatieve stress het zand in de motor.
Negativiteit tast de performance aan en laat klachten toenemen. Verkeerde
compensatie heeft verdere afname van de energie als uitkomst, waardoor het
immuunsysteem zwakker wordt dan ooit tevoren. Herstel duurt langer en er
ontstaan meer pieker-, irritatie- en negatieve emotiemomenten. Beheersing
van de techniek om negatieve stress en signalen daarvan eerder te herkennen
en om te buigen naar positieve energie zijn cruciaal.
VECHTEN OF VLUCHTEN
Ieder mens of dier kent een fysiologisch verdedigingsmechanisme. Als er iets
onverwachts gebeurt, zoals acuut gevaar, zal het lichaam fysiek reageren.
De bloeddruk en hartslag gaan omhoog. De pijngevoeligheid daalt, zintuigen
staan op scherp en de spieren staan op spanning om snel te bepalen wat te
doen, vechten of vluchten. We gaan in op het gebruik van deze momenten
voor een hogere performance.
HORMOONBALANS
De symptomen bij stress kunnen, zowel van fysieke, psychische, als van
emotionele aard zijn. Stress wordt vaak gekoppeld aan mentale en emotionele
zorgen. Tevens vormt een fysiologisch proces de basis voor stress. Welke
hormonen worden aangemaakt en hoe toe te werken naar een juiste balans.
COACHEN
Persoonlijke coachen en coachen op afstand. Wij geloven in programma’s
waarin we een zestal maanden intensief met elkaar aan de slag gaan. Na
de training plannen wij twee gesprekken waarin we de theorie vertalen naar
uw persoonlijke situatie. Persoonlijke tips die u verder helpen om goed met
stress om te kunnen gaan. Daarnaast willen we u minimaal vier keer spreken,
telefonisch of via de chat om te helpen de gemaakte keuze waar te maken.
DUURZAME GEDRAGSVERANDERING
Ons onderscheidend vermogen is inzicht geven, bewustzijn creeëren en de
vertaling te maken doormiddel van praktische tips. Uw persoonlijke coach
legt hiervoor de basis en helpt u uw persoonlijke doelen te realiseren. Dit
hele proces ondersteunen wij door u gedurende zes maanden met artikelen,
e-mails, video’s en andere materialen te blijven ondersteunen.

VOELT U DE ENERGIE AL? OF GEWOON
ZIN
OM
TE
BEGINNEN?
BEL
OF
MAIL
ONS. WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

