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  Het zou peanuts moeten zijn: 
 Vijf kilo eraf 
 Alleen in het weekend 1 glas wijn 
  Op tijd naar bed 
 Nog een heleboel andere dingen die je anders wil doen 

 
Sukkel 
 Je voelt je een sukkel omdat je steeds weer terug valt in je oude gedrag. 

Je weet dat je veel zelfdiscipline hebt.  

Op je werk. 

Niet voor jezelf. 

Waarom houd je niet vol? 

 Waarom moet je elke keer opnieuw beginnen? 

Het kan anders. Laat mij je meenemen naar blijvend  vijf kilo lichter zijn, door de 
weeks gezond en lekker eten, nooit meer te veel wijn en op tijd naar bed. 
Waarom? Omdat jij , net als in die reclames, het waard bent. 

 

Ik ben Sanja, coach voor vrouwen die zorgen maken, omdat ze weten dat  

ze hun leefstijl moeten omgooien. Soms lukt het voor een deel.  De 7 tips gaan 
jou helpen het juiste pad in te slaan om duurzamer gezonder te worden 

 

 



      

                

      

       

Deze 7 tips zijn voor jou, als jij je beste leven wilt leiden.   

1. Zeg nee!   

2. Skip suiker   

3. Beweeg altijd   

4. Hou van jezelf 

5. Pak je rust voordat je omvalt   

6. Tackel pijn en vermoeidheid   

7. Vandaag, morgen en daarna   

   
 

   Je kunt heel veel doen aan de leefstijl gerelateerde klachten. De rest is geluk 
hebben. 

 
 Perfect   

Misschien wil jij je leven zo snel mogelijk helemaal perfect invullen met de beste 
leefstijl.   

Vergeet dat. Begin gewoon  klein, maar oh zo belangrijk: met de eerste stap:   

Stress afbouwen.   
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Bouw onnodige stress af zodat jij je kan richten op je beste leven voor jou.  Zet 

je mindset op: Ik geef mezelf toestemming om te weigeren   

  1. Zeg Nee! Zet je mindset op: Ik geef mezelf 
toestemming om te weigeren   
 Nee zeggen. Ik en veel andere vrouwen zijn ermee opgegroeid dat je dat 
eigenlijk niet mag zeggen. En je mag niet jokken. Dus een voortdurende spagaat 
tussen: ik wil dit niet en dat durf ik niet te zeggen, is je lot. Tenzij je daarmee 
stopt.   

Laten we wel wezen: Ik heb een chronische ziekte en dat is geen sinecure. Het is 
vermoeiend. Ik ben altijd een ziekelijke pleaser geweest. Het braafste meisje van 
de klas. Maar nu niet meer. Ik zeg steeds vaker ‘Nee.’ Niet omdat ik dat zo leuk 
vind, maar omdat het belangrijk is dat ik mezelf niet forceer. Jij kan dat ook 
doen. Als je een leuke baan hebt of leuke vrienden met leuke plannen, is het o 
zo verleidelijk om steeds maar weer over je grenzen heen te gaan. Niet doen. 
Luister naar je lichaam en schrap een paar gewoontes die roofbouw op je 
lichaam plegen. En zeg ‘Nee.’  Waartegen bijvoorbeeld?   

• Dat extra glas wijn   

• Nog even een uur doorwerken   

• Een lang zeurverhaal van je buurman   

• Ongevraagde adviezen   

• Een vriendin die alleen maar over zichzelf praat.   



      

                

      

       

• Weer 2 vriendinnetjes van je dochter te eten hebben   

• Een kamer delen met een praatzieke collega   

• Een telefoongesprek niet beëindigen   

• Nog even dit discussiepuntje   

• Oppassen   

   
• Seks (ja dat is soms te vermoeiend, maar kan ook ontspannen natuurlijk 

)   

• Nog een artikel schrijven voor de schoolkrant van je zoon   
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Zeg NEE tegen suiker 

Welke suiker-gewoonte vind jij het gemakkelijkste om af te leren? Begin 
daarmee. 

Een klein stapje is prima een grote stap een ramp, want die houd je zo vaak niet 
vol. 

Begin met nee zeggen tegen 

 suiker in je koffie 
 (doordeweekse) toetjes 
 zoetigheid op brood 
 frisdrank 
 Chocoladerepen 

Kies er één en als het een gewoonte is geworden, neem dan een volgende stap. 

Ik begon een paar jaar geleden met geen suiker meer in mijn koffie. Een jaar 
later volgde doordeweeks geen toetjes meer eten. Nog weer later schafte ik 
zoetigheid op brood af. 

Ik eet gewoonlijk geen suiker meer. Dat is het gemakkelijkst vol te houden. Zit er 
suiker in? Dan eet of drink ik het niet. 

Frisdrank en sappen laat ik ook staan. Heb ik al jaren geleden vervangen door 
thee, koffie, water, heel soms een smoothie. Ik maak wel een paar 
uitzonderingen. Op verjaardagen mag ik wel taart eten. Op bijzondere dagen 
mag ik een dessert.  

 



      

                

      

       

Getsie: taart! 

Een collega die ik vroeger had, zei altijd: Ik lust geen taart. Dat accepteerde 
iedereen. Het was niet waar. Ze was ooit 25 kilo afgevallen en wilde de kilo’s 
eraf houden. “Ik lust geen taart”, werkte goed. Ik ben allergisch voor suiker is 
ook een goede zin die meestal goed werkt. Je kan natuurlijk ook assertief zijn en 
zeggen dat je geen suiker wilt eten. Dan krijg je vaak discussies. Zo vermoeiend. 

Ik werk sinds 2010 thuis. Dat maakt het ook gemakkelijker. 

 

Fruit eet ik wel. Heerlijk. 

Gebruik trouwens ook geen suiker vervangers. Dat snappen je hersens niet. Ze 
blijven trek houden in suiker. Terwijl je daar juist vanaf wilt. Lees daar hier meer 
over. 

 Wat? Eet je al nooit suiker? Super! Of kijk eens op alle blikken en pakken en kijk 
welke verborgen suikers erin zitten (brood, blikjes, pakjes en zakjes. Het zit er 
altijd in).  0% Suiker is trouwens onmogelijk en hoeft ook niet. Natuurlijke suiker 
in bijvoorbeeld fruit is prima.  
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3. Beweeg altijd en begin met goed ademhalen 

Begin met de moeder aller bewegingen. Ga goed ademhalen.  Dat is een 
onbewuste beweging waar je vaak geen aandacht aan besteedt. Maar snel en 
oppervlakkig ademhalen zet je lichaam in een permanente stress stand.   

Tijd om er iets aan te doen. Ga zitten op een gemakkelijke stoel of ga liggen. Leg 
je handen op je buik en haal adem. Je hoeft verder niets. Concentreer je 
gewoon op je ademhaling: het geluid, je buik, overal waar je voelt dat je adem 
haalt. Het gemakkelijkst is om het in bed te doen.   

Wat moet ik denken? Niets. Neem gewoon waar dat je adem haalt.  

Vervolgens ga je 4-4-4-4 ademhalen: 4 tellen in. 4 tellen stil. 4 tellen uit. 4 tellen 
stil. 

1. Haal rustig en diep adem 
2. Stop dan 4 tellen 
3. Blaas dan 4 tellen uit door je mond 
4. Houd dan weer 4 tellen stil 
5. Herhaal 10x 

Doe het dagelijks terwijl je (nog) in bed ligt. ’s Ochtens of ’s avonds of allebei. 

 

 

 



      

                

      

       

  4. Hou van jezelf. Vraag hulp of huur het in 

Kinderen gaan vanaf hun tweede 
jaar zeggen : “Selluf doen”.  Prima als je een dreumes bent. In 
Nederland blijven veel mensen levenslang in deze fase hangen.   

Jaren geleden las ik een interview met een drukbezette hoogleraar die 
zich er op voorstond dat ze ook haar eigen huis schoon hield. Duh!   

Niets werd uitbesteed, “want je laat een ander toch niet jouw rotzooi 
opruimen“ .   Wat een onzin. Natuurlijk doe je dat wel, mits je er voor 
betaalt.  

  Schoonmaken is een vak   

  Ik zeg dan: Je knipt toch ook niet je eigen haar of trekt je eigen tanden? 
Schoonmaken is een vak waar ik veel respect voor heb. Ik word er steeds 
slechter in. 
Mijn ogen kunnen geen details meer zien en ik kan  niet goed lopen. Ik ben een 
halve dag kapot als ik heb gestofzuigd en de was ophangen wordt een steeds 
grotere uitdaging.  
 
Het leven is te kort om te besteden aan dingen waar je niet goed in bent, die 
je veel tijd kosten en die je frustreren.   

Een huishoudelijke hulp is dus een uitkomst. Maar je moet natuurlijk wel 
genoeg geld hebben om er een te betalen. Maak voor de gein eens een 
rekensommetje:   



      

      

www.strongpeople.nl            pag. 10     

                   

Wat is jouw uurloon/tarief? Wat kost een hulp in de huishouding? Is het 
eerste bedrag hoger dan het laatste? Aarzel dan geen moment meer en huur 
iemand in. Het is de beste investering in jezelf.   

Is jouw hobby ramen lappen?   

Blijf dat dan vooral doen, maar besteed verder zoveel mogelijk huishoudelijke 
taken uit aan iemand die dat waarschijnlijk veel   
sneller en beter kan dan jij.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



      

                

      

       

5. Werk. Pak je rust voordat je omvalt 
Werken wordt steeds  vermoeiender als niet gezond leeft of ziek bent. Het is 
belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en dat je je rustmomenten pakt.   

Een klant van mij mag elke dag een half uur rusten op een aparte kamer.   

Iedereen weet: nu even niet storen.   

Maar niet elk kantoor heeft daar de ruimte voor. Niet elk bedrijf snapt dat je je 
even wilt afsluiten om jouw energie weer te kunnen opladen.   

Koptelefoon op   

 
Foto David De la Rosa, Pixabay    

Een andere oplossing is dan:   

een bordje op je bureau. Niet storen tussen 12.30 en 13 uur bijvoorbeeld. Mijn 
ervaring is dat de meeste mensen dit respecteren. Kondig het wel aan. Wat ook 
goed werkt:   

Zet een koptelefoon op. Als iemand dan wil storen, hoef je alleen maar met een 
ernstig gezicht te wijzen op je headset. Je kan dan dat half uur gebruiken om 
bijvoorbeeld  te luisteren naar een aflevering van Headspace. Op de site kun je 
volgen: ’Een tiental lessen om je geest tot rust te brengen’.   

De lessen zijn gratis en duren 10 minuten. Als je daarna verder wilt moet je 

gaan betalen. Maar er is ook een App en die gratis is en blijft.   
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Rennen en vliegen 

Als je bij een bedrijf werkt waar rennen en vliegen de norm is, kun je toch je rust 
pakken op deze manier:   

Plan je dag goed en strak in. Ga precies op tijd weg. Vraag tips aan mensen die 
hetzelfde werk doen, maar geen collega’s zijn. Kondig aan dat jij je dag 
efficiënter wilt invullen en vraag daar steun voor.      



      

                

      

       

6. Tackel pijn en vermoeidheid met 
Podcasts   
 

Pijn kan alles overheersend zijn. Als het echt erg is , kun je eigenlijk 
nergens anders meer aan denken. Vermoeidheid is mijn grootste 
frustratie. Ik wil zoveel, maar kan steeds minder.   

Twee dingen gebruik ik in beide gevallen en ze helpen allebei: soms een beetje, 
andere keren maken ze groot verschil.   

1. Ga podcasts luisteren.   

Waarom Podcasts? Ze zijn van alle markten thuis. Er zijn Podcasts voor romantici 
en voor vrije tijd detectives. Je kunt ze liggend op bed of in een stoel beluisteren 
met je ogen dicht.   

• De populairste op dit moment is De brand in het landhuis, een 
6delige  true Crime.   

• Echtgebeurd.net.  Bij Echt Gebeurd vertellen mensen op een klein 
podium mooie, bijzondere of grappige verhalen over iets dat ze zelf 
hebben meegemaakt   

• De Rudi en Freddyshow van de Correspondent. Kritische 
wereldverbeteraars Rutger Bregman en Jesse Frederiks. Ik ben er 
gek op.   

• Eeuw van de amateur. De podcast over ALLES! Moeilijk uit te leggen 
waarom ik er verslaafd aan ben. Gemaakt door Botte Jellema, Ype 
Driessen en soms Paulien Cornelisse.  

Je kunt ook gewoon googelen op populairste Podcast    
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Waarom helpen Podcasts nou zo goed?   

• Je ogen kunnen dicht en totaal ontspannen   

• Ze leiden af van pijn. Zowel humor als een spannend verhaal zijn 
goede pijnstillers. 

• Het zijn  goed pieker-stillers.  Ik vergeet altijd te piekeren als ik 
luister. 

• Je kunt er ook nog lekker bij in slaap vallen . 

   

Nog niet in slaap of pijn verminderd? Ik Google dan  rustgevende muziek, 
liefst van 5 uur of langer. Hopelijk drijf je daar dan op weg. Ik kies meestal 
voor gitaar. Piano maakt me te emotioneel, heb ik gemerkt.   

  

2. Ga 5 minuten spiertrainingen  doen   

Ja. En nu weet ik natuurlijk niet welke oefeningen voor jou geschikt zijn. Ik 
doe zelf The MS gym. Lang geleden vond ik The MS gym op You Tube, via 
Google.   

Je kunt oefeningen doen om je pijn te verminderen, zoals rug oefeningen.   

Deze bijvoorbeeld: https://youtu.be/BSyMZyN4JHI . Duurt nog geen 5 
minuten.   

Of deze voor je buik https://youtu.be/sSbVUcxvQpo   

Zoek op 5 minuten, op het lichaamsdeel dat je wil trainen en eventueel je 
leeftijd.   

Ik volg dus de MSGym. Kost  € 350 per jaar maar op You Tube bieden ze veel 
gratis lessen aan,  zoals deze tegen nekpijn: https://youtu.be/zC2fldeoeDs   



      

                

      

       

   Apps die jou werk uit handen nemen:   
  Prey is handig voor mensen die altijd hun telefoon kwijt zijn. Je koppelt 3 
apparaten aan elkaar. Als je er dan 1 kwijt bent, dan kun je op die andere 2 je 
smartphone of laptop terugvinden.   

   

Medisafe medicatieherinnering zorgt dat je je pillen op tijd inneemt. Ik gebruik 
het al jaren. Je kunt een schuddend medicijn doosje instellen als alarm. Klinkt 
zoveel leuker dan gepiep.   

   

Fake Call Me Duurt de vergadering altijd te lang? Heb je overleg met een collega 
dat je In lengte wil begrenzen? Laat je opbellen door middel van de App Fake 
Call Me.   

Op de door jou aangegeven tijd gaat de telefoon. Je kunt zelfs een fictieve beller 

Instellen. Maak meteen handgebaar duidelijk dat je deze echt moet aannemen.   

En verdwijn van het toneel.   

Apps voor koken gebruik ik nooit. Ik google meestal 1 of 2 woorden, 
bijvoorbeeld   

Broccoli en macaroni. Het woord ‘makkelijk’ of ‘vegetarisch’ kan er ook bij.   

Dan komen er genoeg recepten tevoorschijn.   

   

   

Boeken om meer rust te creëren, voor meer kennis:   

Meer rust in je hoofd door Karin Bosveld. Dit boek gaat vooral over het creëren 
van emotionele rust in 8 stappen. Heel toegankelijk boek.   
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Nooit meer te druk van Tony Crabbe gaat over hetzelfde onderwerp.   

Haperende Hersenen van Iris Sommer. Dit boek gaat over wat er in je hoofd 

gebeurt als je een chronische aandoening hebt. Er worden verschillende ziektes 

beschreven.   

Elke ziekte is anders. Maar er zijn een aantal elementen die chronische zieken 
vaker ervaren:   

• Vermoeidheid   

• Verandering van humeur, soms zelfs karakter   

• Concentratie problemen   

• Depressie   

• Moeilijke reacties uit de omgeving   

Ik raad je aan dit boek te lezen en het uit te lenen aan iedereen die met 
chronisch zieken te maken heeft.   

Of lees je liever een Roman over dit onderwerp?   

Lees dan Hanna Bervoets: “Welkom in het rijk  der zieken” , schrijver en 
ervaringsdeskundige.   

Als je moeite hebt hulp in te schakelen, lees dan eens:   

Schaamteloos delegeren van Taco Oosterkamp. Het is gericht op 
leidinggevenden en ondernemers maar is nuttig voor iedereen die niet alles 
meer zelf kan/wil doen.   

 

 

 

   



      

                

      

       

7.  Niet meer piekeren over de toekomst  
Naast dit e-book heb ik de 7-sprong ontwikkeld. Een deel van de tips vind je, in 
een uitgebreide versie, terug in de 7-sprong. Voor mij is de belangrijkste reden 
om de 7-sprong te ontwikkelen niet meer willen piekeren over de toekomst.   

Ik zal niet beweren dat dat altijd lukt. Met een progressieve ziekte is elke 
verandering in je lichaam behoorlijk griezelig. Zal ik over een jaar nog kunnen 
lopen? Krijg ik Problemen met mijn geheugen? Verandert mijn karakter? Word 
ik blind? Kan ik Straks weer auto rijden?   

Al dat angstige piekeren over de toekomst heeft geen zin.   

Niemand weet hoe de toekomst eruit ziet  

Wat wel duidelijk is:   

• Wie nee kan zeggen heeft meer rust 

• Wie dagelijks beweegt, spieren traint, heeft minder last van pijn   

• Wie werkt aan zijn mindset, elke dag weer, krijgt minder vaak een 
depressie.   

• Wie minstens 300 gram groenten eet en maximaal 3x in de week vlees, 
heeft minder kans op ziekten, stabieler gewicht, een mooiere huid.   

• Wie zijn werk goed indeelt en delegeert krijgt minder vaak een  Burnout.   

• Wie van zichzelf houdt is minder afhankelijk van bevestiging door 
anderen.   
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Wie de 7-sprong omarmt als leefstijl is niet bang voor de toekomst.   

Want,  wat er ook gebeurt, jij doet je best en streeft er naar je beste leven te 
leiden.   

Als het even niet meezit, veroordeel jij jezelf niet, en  je weet dat je altijd de 7-

sprong weer op kunt pakken.   

Samenvattend: De 7-sprong=   

1. Positieve Mindset   

2. Gezonde Voeding   

3. Dagelijks Bewegen   

4. Ik hou van mij   

5. Werk: Neem je rust op tijd   

6. Pijn en vermoeidheid: luister Podcasts   

7. De toekomst en daar niet meer bang voor zijn   

   

Ik hoop dat de tips jou hebben geïnspireerd. Als je nog vragen hebt, stuur dan  

een mailtje naar: info@strongpeople.nl (Sanja)     

Dit e-book is geschreven door Sanja de Bruin voor Strongpeople. Als je het 
niet via je inschrijving hebt ontvangen raad ik je aan dat alsnog te doen,  
voor meer waardevolle tips Je kunt je inschrijven via deze link: inschrijven 
om ook wekelijks waardevolle tips te ontvangen.   
 

   


