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Meer energie en minder stress

We staan altijd aan. Onze dagen zijn gevuld met werk, huishouden, 
kinderen, een sociaal leven, een partnerschap en eventueel, als je het 

nog ergens tussen kunt proppen, een beetje sporten. We halen maar zelden 
alle to do’s op ons lijstje of, laten we zeggen, eigenlijk nooit. We verwachten 
van onszelf dat we werken als een machine, 24 uur, zeven dagen lang. Als we 
‘s avonds op de bank ploffen, kijken we nog op onze telefoon of we een e-mail 
van het werk hebben of we scrollen door de talloze sociale mediaberichten. 
Ontspannen zijn, wat is dat? De volgende dag staan we op en begint het 
riedeltje opnieuw.

Het ergste is dat we het gevoel hebben nooit echt 
trots te kunnen zijn, omdat we alles half doen of 

nooit echte focus voor iets hebben. Kortom, je geniet 
nooit of bent nooit echt tevreden met jezelf.

Precies tegen deze dingen liep ik aan, het was mijn dagelijkse realiteit. Ik was 
goed in het wegcijferen van mezelf. Tja, het moest gedaan worden toch? 
Opladen, dat doe ik wel als ik slaap! Dat is meer iets voor andere mensen. 
Uitrusten is saai. Maar ja, toen sliep ik opeens slecht en konden mijn lichaam 
en vooral mijn hoofd niet genoeg uitrusten en toen kreeg ik een burn-out. 
Wat misschien nog erger is, is dat ik met jaloezie naar mensen keek die wel 
konden uitrusten en genieten. Ik had nooit een tevreden gevoel over de 
dingen die ik deed.

Ooit gebruikte een leerling van mij (in het onderwijs) de term 25/8. Toen 
begreep ik dat wij steeds meer aanlopen tegen zwemmen in een zee van 
mogelijkheden en dat we een meester moeten zijn in het maken van keuzes, 
anders lopen we het gevaar dat we overspoeld worden door werk en andere 
dingen waar we niet op zitten te wachten. Dat we het gevoel hebben om 
altijd ergens achteraan te lopen en nooit klaar zijn. Dat we een burn-out 
krijgen, onze relatie kapot gaat of we op den duur lichamelijke klachten 
krijgen.

Ik wil mijn inzichten van de laatste jaren delen die mij hebben geholpen om 
meer energie te hebben en me meer te richten op dat wat mij blij maakt, wat 
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ervoor zorgt dat ik ‘s ochtends vol energie uit mijn bed kom en in de avond 
met een voldaan gevoel naar bed ga. Ik geloof in de combinatie van fysieke, 
mentale, emotionele en spirituele (zingeving) aanspanning en ontspanning. 
Waarom? Omdat ik het zelf heb ervaren. Het is best logisch, maar ik denk 
dat we veel te weinig stilstaan bij het feit dat we rust en ontspanning nodig 
hebben en bij wat ons energie geeft. Kijk maar naar topsporters, die wisselen 
een periode van extreme aanspanning met periodes van ontspanning af. 
Ons dagelijkse leven ziet er vaak eerder uit als een marathon. Het is niet 
verbazingwekkend dat we na een tijd (of eigenlijk altijd) erg moe zijn.

Manage jezelf

Energie = het vermogen om werk te verzetten.

Meer energie en minder stress dat is wat we willen, maar hoe krijg je dat 
voor elkaar met een overvolle agenda? Door jezelf te managen: erachter 
komen waar jouw energielek zit en er dan aan te werken. Hieronder vind 
je informatie, inzichten en tips, onderverdeeld in vier categorieën: fysieke, 
mentale, emotionele en spirituele (zingeving) energie.

In dit e-book deel ik veel 
informatie met je, zoals 
persoonlijke tips en stappen 
die jou kunnen helpen om 
meer energie te hebben 
voor wat je leuk vindt. Ik heb 
dit met passie geschreven 
en met veel liefde 
samengesteld, omdat ik het 
iedereen gun vol energie, 
tevredenheid en vreugde 
door het leven te gaan. 

Veel leesplezier,

Christine 
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“Passion is energy. 
Feel the power 
that comes from 
focusing on what 
excites you.
- Oprah 
Winfrey
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Fysieke energie 
Gezondheid, geluk en resultaten komen tot stand door goed energiebeheer.

TIP 1
Sporten, waarom eigenlijk? 

Weten waarom je wilt sporten is belangrijk. 
Het helpt je om in moeilijke tijden je motivatie terug te vinden.

Waarom wil je (beginnen met) sporten? Wat is jouw drijfveer? Als je dat weet, 
kun je er altijd op terugvallen. Ook als je het een keer lastig hebt, helpt het 
jou om te weten waarom je ooit bent begonnen. Als je waarom sterk genoeg 
is, zal je het sporten waarschijnlijk lang volhouden, dus denk er goed over na 
waarom je wilt sporten.

TIP 2
Stel haalbare (kleine) doelen op.

Wat zijn jouw doelen? Wat wil je bereiken? Als je daarachter bent, maak je 
je doelen SMART!

S specifiek Wat ga je precies doen?
M meetbaar  Hoeveel/Hoe vaak ga je iets doen?
A acceptabel  Is er draagvlak voor wat je gaat doen?
R realistisch Is jouw doel realistisch?
T tijdgebonden  Binnen welke tijd wil je het doel behalen?

- 7 -

www.healthyher.nl



 

TIP 3
Zoek een sport die bij jou past.

Ik denk dat het bij sporten erg belangrijk, misschien wel het allerbelangrijkste, 
is dat sporten je plezier geeft. Zoek dus een sport die bij jou past en die je 
leuk vindt. Dan houd je het makkelijk(er) vol.

Houd je van teamsport of sport je liever alleen? Ben je heel competitief? 
Sport je graag in het water, loop je graag buiten of juist niet? Vind je 
conditietraining leuk of houd je meer van gewichtheffen?

TIP 4
Bepaal vaste sportmomenten.

Het werkt het best als je vaste dagen en momenten hebt om te sporten, 
bijvoorbeeld op maandag om 19.30 uur. Maak het in het begin vooral niet te 
moeilijk voor jezelf. Zit je een week een keer knel, ga dan één keer, maar ga 
dan wel. Denk vooral aan wat voor jou het meest haalbaar is. Een keer niet 
gaan, is niet erg, maar probeer om de keer erna wel te gaan, zodat je in je 
ritme blijft.

TIP 5
Maak progressie foto’s.

Maak foto’s (elke week of maand) van jezelf, zodat je de vooruitgang goed 
kunt zien. Dit motiveert je enorm.
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TIP 6
Verander je dagelijkse gewoontes.

Door aanpassen van je dagelijkse gewoontes kun je al veel bereiken. Kies 
bijvoorbeeld voor de fiets in plaats van de auto of de trap en niet de lift. 
Dansend afwassen, sqatten tijdens tandenpoetsen. Bij hoofdstuk 2. 
Emotionele energie lees je hier meer over.

TIP 7
Focus alleen op je eigen vooruitgang.

Wees niet te kritisch op jezelf! Niemand is na één keer sporten een fitgirl of 
supermodel. En niemand is zoals jij en dat is juist jouw kracht. Vergelijk je 
niet met anderen, maar focus je alleen op jezelf. Je bent uniek zoals je bent.
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TIP 8
Beloon jezelf.

Beloon jezelf nadat je een succeservaring hebt, bijvoorbeeld met een stukje 
chocola. Nu zou je denken: een stukje chocola? Maar daar word je toch juist 
dik van? Nee, niemand wordt na het eten van een stukje chocola dik. Wat je 
doet, is je hersenen aanleren om sporten te verbinden met een beloning en 
dit is wat je wilt. Je moet er natuurlijk op letten dat je maar een stukje eet en 
niet een hele reep.

Als je een tijdje regelmatig bent gaan sporten, kun je jezelf ook iets meer 
verwennen met bijvoorbeeld een dagje sauna of een leuk cadeautje, zoals 
nieuwe sportkleding.

Eten en slapen.

Andere voorwaarden voor voldoende energie zijn goed eten en slapen. Ik 
vind gezonde (lekkere) voeding bovendien erg belangrijk.
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“Everything is energy 
and that's all there 
is to it. Match the 
frequency of the 
reality you want 
and you can't help 
but get that reality. 
It can be no other way.
- Albert Einstein



 

Emotionele energie
Jouw gedachten 

Onze gedachten beïnvloeden (vaak onbewust) alles wat wij in ons leven 
doen. 

Wat betekent dat concreet?
Een groot deel van onze gedachten speelt zich op de achtergrond af in 
ons onderbewustzijn. Meestaal besteden we daar niet veel aandacht aan. 
Soms betrap jij je misschien erop dat je een rare of grappige gedachte hebt. 
Je vraagt je dan af waarom je er ineens aan denkt. Hoe vaak grijp je jouw 
smartphone onbewust? Gedachten creëren ons gedrag en de resultaten in 
ons leven.

Dat wat je in je onbewuste geest zaait, zul je 
in je lichaam of je leven oogsten. - Joseph Murray

Wil je hier bewust aan werken? Hieronder vind je oefeningen die je hierbij 
kunnen helpen.

Kleine oefening voor aandacht
Kijk of je vandaag vier uur zonder smartphone kunt en wees je telkens bewust 
wanneer je hem wilt pakken. Een hulpmiddel voor opmerkzaamheid: schijf 
op de duim waarmee je je telefoon bedient het woord ‘aandacht’. Hoe ging 
het? Had je vaak onopgemerkt de telefoon in je hand? Hoe vaak? Valt dat 
aantal mee of tegen?”  

Meestal hebben onze gedachten ons in de hand en vooral de negatieve 
gedachten over schuldgevoelens, kritiek, zelfmedelijden en andere 
negatieve gedachten. De invloed en vooral de impact die deze gedachten 
hebben op ons leven zijn we ons vaak niet bewust. We merken alleen dat ze 
zwaar aanvoelen, we hebben een slecht humeur of zijn bang, maar kunnen 
er niet echt een vinger opleggen wat het precies is. 

Hoe krijgen we grip op onze gedachten? 
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Tip 9
Word je bewust van jouw gedachten.

De eerste stap is je bewust worden van de gedachten die de hele dag op 
de achtergrond spelen. Oftewel met aandacht naar je gedachten kijken. 
Dat kan soms best confronterend zijn. Maar stilstaan bij je gedachten is de 
eerste stap om je gedachten te veranderen.

Dit is geen Quick-fix, het kan best een tijdje duren 
om je denkwijze te veranderen. Wees geduldig.

Sta een paar keer per dag stil bij je gedachten, maak hier een ritueel van. 
Hoe je dat doet? Het helpt om een timer op je telefoon te hebben of een app 
of dat je bij een kopje thee nadenkt over de gedachten die je hebt. Hoe vaker 
je jouw gedachten op die manier bekijkt, hoe beter het je lukt je gedachten 
echt bewust (zonder herinnering) waar te nemen. 

Leer je gedachten te observeren, alsof je vanuit een ander perspectief naar 
jezelf kijkt. Wat zeggen je gedachten? Uit welke emotie komen je gedachten? 
Komen ze vanuit angst, onzekerheid, frustratie? Of vanuit nieuwsgierigheid, 
zelfvertrouwen of passie? Zorgen jouw gedachten ervoor dat je jezelf kleiner 
maakt of moedigen jouw gedachten je juist aan? Naar welke gedachten 
luister je? Welke stem in je hoofd heeft vaak het woord? Bij mij was dat in 
het verleden vaak de criticus, oftewel de zeikerd. Het stemmetje zei dingen, 
zoals je bent niet goed voorbereid, je kunt dit toch niet of je hebt niets bij 
te dragen of je bent niet interessant. Een andere stem zei: “Stel je niet zo 
aan, werk harder, gewoon doorgaan en je best doen, dan komt het goed.” Ik 
noem deze stem ‘de overlever’.

Sta vandaag eens stil bij jouw stemmetjes, observeer je gedachten. 
Welke stem hoor jij heel vaak?
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Mentale energie
Ik wil me in dit hoofdstuk vooral richten op tips voor meer focus en effectief 
tijdmanagement.

Hoe werkt focussen? 
In het voorste deel van ons brein ligt het Central executief, het deel dat 
bepaalt hoe we ons kunnen focussen. Het deel bepaalt elk moment en bij 
elke prikkel of iets belangrijk genoeg is om je erop te focussen. Je kunt het 
zien als een grote antenne of sensor die constant aanstaat. Wanneer je je 
goed focust, ontstaat er een flow. Hieronder mijn belangrijkste tips voor een 
betere concentratie. 

Tip 10
Werk sneller om je concentratie vast te houden.

Door sneller te werken, houd je je gemakkelijker af van externe afleiding, 
omdat blijkt dat het brein zich minder snel laat afleiden en dus meer focust 
op een uitdagende bezigheid. 

Tip 11
Werk met deadlines. 

De wet van Parkinson laat zien dat het werk de tijd vult die je beschikbaar 
stelt. Werk dus met korte deadlines voor het maken van taken. Ik vind niets 
zo onbevredigend als taken die lang duren en ik nooit het gevoel heb dat 
het echt klaar is.
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Tip 12
Denk na over dingen tijdens routineklussen.

Waarschijnlijk doe je dit al, nadenken tijdens de weg naar huis of tijdens 
opruimen. Voor mij werkt opruimen van mijn huis door als opruimen van 
mijn hoofd.

Tip 13
Werk met themadagen en -blokken.

Voor grote taken is het handig om dagen of dagdelen te blokken voor 
focusuren. Focusuren waarin jij jouw aandacht slechts bij één taak hebt. Zo 
kun je korte taken (dingend die je in 1 tot 5 minuten doet) bijvoorbeeld ‘s 
morgens doen.

Tip 14
Leg een pen en een schrift naast je bed.

Als je vlak voor het in slaap vallen nog iets te binnen schiet, hoef je het alleen 
maar op te schrijven om het daarna uit je gedachten te kunnen zetten, zodat 
het niet in je hoofd blijft malen.
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Tip 15
Schrijf je ideeën op één plek op.

Gebruik je telefoon, computer of een schrift voor het opschrijven van je 
ideeën. Vind de manier die bij jou past en gebruik dan alleen deze manier 
ervoor. Organiseer jezelf!

Tip 16
Maak je hoofd leeg.

Door even niets te doen kan je brein zich ontspannen en komt er ruimte vrij. 
Dus even geen telefoon of nieuwe informatie. Neem na ongeveer elk half 
uur werken vijf minuten pauze. Zo laat je even je hoofd ontspannen om weer 
op te laden met nieuwe energie.

Tip 17
Zet notificaties uit op je telefoon.

Notificaties die constant binnenkomen, leiden je af van belangrijke zaken 
en taken. Zet je notificaties zoveel mogelijk uit. Schrijf je ook uit van 
nieuwsbrieven en verwijder na een tijdje de apps op je telefoon die je niet 
gebruikt. Jouw aandacht is het meest belangrijk. 

Wil je hier meer over weten, dan beveel ik het boek Focus van Mark 
Tigchelaar aan!
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“Focus and 
simplicity…

once you get 
there, you 

can move 
mountains.
- Steve Jobs 
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Spirituele energie
Durf je te dromen? Sta jij jezelf toe om iets te willen in je leven? Denk je na 
over hoe je toekomst eruit zal zien? Wat wil jij creëren? Voor mij is dit erg 
belangrijk om dit niet te doen vanuit een gebrek, maar juist vanuit een plaats 
van overvloed. Waarom is dat belangrijk? Als het komt uit een plek vanuit 
gebrek speelt je angst op en blokkeer jij je doel. Je denkt dan vanuit pijn 
en negatieve emoties. Jouw waarom zal in dit geval niet helpen om je doel 
te bereiken, omdat je waarom negatief is. Creëer dus vanuit een positieve 
energie. 

Tip 18
Bepaal vanuit jouw dromen een helder doel voor jezelf 

(ook als het nog zo onbereikbaar lijkt). 

Tip 19
Visualiseer het einddoel.

“If you can feel it, you can do it.” Beeld je in dat je jouw doelen al hebt gehaald. 
Hoe voel jij je dan? Hoe ziet je leven er dan uit? Wat (voor werk) doe je? Wat 
doe je in je vrije tijd? Ga na wat je nodig hebt om een doel te bereiken. Als je 
dit moeilijk vindt, kun je wellicht kijken naar mijn eerdere film/ post waar ik 
het had over wat je kunt doen als je nog niet weet wat je doel is.
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Tip 20
Richt al je aandacht op wat je goed kunt. 

Wat kun jij goed? Meestal focussen we ons op wat we niet goed doen en wat 
niet goed gaat en dat vreet energie. Probeer je vanaf nu alleen nog maar te 
richten op wat wel goed gaat en wat je wel goed kunt. 

Tip 21
Focus je op het proces. 

Het proces is belangrijker dan het resultaat. De ontwikkeling die je doormaakt 
tijdens het halen van jouw doelen is veel waardevoller dan het halen van het 
doel op zich. Stel dat je het doel hebt gehaald. Hopelijk ben je trots, maar 
hoelang ben je blij en tevreden alleen maar omdat je het resultaat hebt 
gehaald? Wanneer jij je focust op het proces zal je veel langer een tevreden 
en voldaan gevoel houden.
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Tip 22
Formuleer je doel zo specifiek mogelijk.

Maak je (kleine) doelen SMART (zie boven). Schrijf in de eerste persoon in de 
tegenwoordige tijd. Maak een doel smart, dat helpt bij het halen van je doel.  

S specifiek  Schrijf zo concreet mogelijk op welk doel 
je wilt behalen. Wat wil je bereiken? Wie is 
hierbij betrokken?

M meetbaar  Maak het meetbaar, zo kun je controleren 
of je het doel hebt gehaald of niet. 

A acceptabel  Is het haalbaar? Is er genoeg draagvlak 
om het doel te halen?

R realistisch  Is het halen van het doel realistisch en 
geeft het voldoende uitdaging? Het doel 
moet niet te gemakkelijk en ook niet te 
moeilijk zijn.

T tijdgebonden  Schrijf op wanneer je het doel behaald 
wilt hebben. Een goed SMART doel moet 
een vastgelegde datum hebben.

Voorbeeld van een SMART geformuleerd doel

"Tot de zomervakantie ben ik minimaal twee kilo afgevallen."
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Tip 23
Word je bewust van jouw negatieve droomstelers/patronen.

In het proces van doelen stellen en behalen, krijg je waarschijnlijk met 
negatieve emoties te maken. Gevoelens zoals angst, twijfel, schaamte. 
Je herkent deze gevoelens misschien niet gelijk omdat ze zich vaak niet 
negatief uiten, maar op een subtiele manier verschijnen. Gedachten zoals ik 
weet het niet zeker, misschien is dat toch niet het juiste om te doen, past dit 
wel bij mij, misschien moet ik toch nog even wachten.

Deze gedachten zijn zogenoemde ‘droomstelers’. Ze weerhouden jou van 
het bereiken van je dromen. Waarom heb je deze gedachten? Je brein houdt 
van het instant houden van de status quo en wil zo vaak mogelijk hetzelfde 
doen om zo efficiënt mogelijk te werken. Het houdt niet van nieuwe dingen.  
Negatieve gedachten die in je opkomen, zijn onderdeel van dit proces. 

Schrijf je gedachten op en wees je ervan bewust dat je jouw gedachten kunt 
kiezen. Jij bepaalt welke gedachten je hebt. Wees hier heel alert op. 
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Checklist pagina 

 Sporten, wat is jouw waarom?

 Stel haalbare (kleine) doelen op.

 Zoek een sport die bij jou past.

 Bepaal vaste sportmomenten.

 Maak progressie foto’s.

 Verander je dagelijkse gewoontes. 

 Focus alleen op je eigen voortgang. 

 Beloon jezelf.

 Word je bewust van jouw gedachten.

 Werk sneller om je concentratie vast te houden.

 Werk met deadlines.

 Denk na tijdens routineklussen.

 Werk met themadagen en -blokken.

 Leg een pen en schrift naast je bed.

 Schrijf ideeën op één plek op.

 Maak je hoofd leeg.

 Zet notificaties uit op je telefoon.

 Bepaal vanuit jouw dromen een helder doel voor jezelf.

 Visualiseer het einddoel.

 Richt je aandacht op wat je goed kunt.

 Focus op het proces.

 Formuleer je doel zo specifiek mogelijk.

 Word je bewust van jouw negatieve droomstelers/patronen.
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Hoe ik jou kan helpen

‘FIND YOUR POWER’ is een on- en offlineprogramma van twaalf weken 
waarin je leert hoe je jouw doelen kunt halen, meer energie kunt hebben, met 
zelfvertrouwen door het leven kunt gaat en je grenzen goed aan kunt geven. 
Je doet dit niet alleen, ik begeleid jou in het hele proces. Dit programma is 
voor iedereen geschikt. Je bent namelijk altijd in ontwikkeling.

Daarom nodig ik je graag uit voor een gratis een-op-een gesprek. Ik denk 
graag met je mee. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Heb je vragen?
Bel mij via 06 - 34 01 27 02 of stuur me een mail via info@healthyher.nl!

Over Christine
Ik ben een echte fitnessfreak, maar dat was ik niet altijd. Een lange periode in 
mijn leven had ik niet veel energie, ik sportte niet en had weinig zelfvertrouwen. Ik 
zat jaren niet lekker in mijn vel en bewaakte vooral mijn grenzen en mijn energie 
niet goed. Vanaf 2016 is mijn leven drastisch veranderd en heb ik alles omgegooid. 
Ik sportte onder andere regelmatig omdat ik besefte dat mijn gezondheid een van 
de belangrijkste dingen in mijn leven is. Met gezondheid bedoel ik zowel fysieke als 
geestelijke gezondheid. Voor mij is dit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar ben 

ik achter gekomen door kickboksen en Krav Maga. 
Die sporten en zelfverdedigingstechnieken hebben 
veel bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen.

Ik ben nu boks-, bootcamp-, en Krav Maga-
trainer. Ik heb een opleiding tot mindset-coach en 
hypnotherapeut gedaan.

In 2018 heb ik HealthyHer opgericht om vrouwen 
te helpen beter hun grenzen aan te geven, meer 
zelfvertrouwen te krijgen en meer energie te hebben. 
Ik heb al veel vrouwen geholpen met mijn programma 
‘FIND YOUR POWER’. 

Ik ontspan het liefst in de natuur op het strand, in de 
bergen of in een klein huisje in het bos of met een 
caravan met mijn gezin. Ik houd van reizen en lezen.
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