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3 Gouden tips krachtig werken met een lastig lijf 

 

©Sanja de Bruin 2017 voor Strongpeople 
 

 

 
 

Ik ben coach voor mensen die krachtig willen werken met een lastig lijf en deze tips 

komen uit mijn eigenervaring èn research èn mijn jarenlange werk als coach.  

Voor wie heb ik dit geschreven? 

 

voor jou: drukke werkende vrouw met een lastig lijf. 

Als je dit gelezen hebt kun je beginnen met stress afbouwen door de tips  

Toe te passen op jouw leven. 
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1. Zeg ‘Nee!’ 

 
 

Nee zeggen. Ik en veel andere vrouwen zijn ermee opgegroeid dat je dat eigenlijk niet 

mag zeggen. En je mag ook 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: het hebben van een chronische ziekte is geen sinecure. Het is 

vermoeiend. Ik zeg steeds vaker ‘Nee.’ Niet omdat ik dat zo leuk vind, maar omdat het 

belangrijk is dat ik mezelf niet forceer. Jij moet dat ook doen. Als je een leuke baan hebt 

is het o zo verleidelijk om steeds maar weer over je grenzen 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 een collega 

- Ongevraagde adviezen 

- Een vriendin die alleen maar over zichzelf praat. 

- Een kamer delen met een praatzieke collega 

- Een vergadering laten uitlopen 

- Nog even dit discussiepuntje 

- Overwerken 

- Oppassen 
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- Seks (ja dat is soms te vermoeiend, maar kan ook ontspannen natuurlijk ) 

- Sigaretten (extra slecht voor chronisch zieken) 

- Helpen op school met schoonmaken, koken, luizenkammen. Te vermoeiend. 

- Minder uren gaan werken. Nooit akkoord mee gaan. Je verdient minder geld, 

het is ongunstig voor je uitkering als zo ziek wordt dat je niet meer kan werken. 

Er zijn vast nog andere oplossingen. 

 

 

 

2. ‘Seluf doen?’ Huur hulp 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, want mijn ogen kunnen geen details meer zien èn ik ben een halve 
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dag kapot als ik heb gestofzuigd èn de was ophangen wordt een steeds grotere 

uitdaging.    

Als professional met een chronische ziekte heb je misschien ook last van de 

‘selluf doen’- ziekte? Maar jij hebt al fysieke beperkingen! Je moet dus keuzes 

maken: Wat doe ik zelf en wat kan/moet ik uitbesteden?    

    

 Echt! Het leven is te kort om te besteden aan dingen waar je niet goed (meer) 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:    

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. Vooral als je een chronische ziekte hebt. 

Is jouw hobby ramen zemen?   

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.
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   Als je professional bent, is een hulp in de huishouding geen overbodige luxe. 

Als professional met een chronische ziekte is het een noodzaak. Duur? Ja, maar 

als je na het stofzuigen geen energie meer hebt voor je werk of je kinderen is de 

prijs veel hoger    

Ik heb eventuele vergoedingen en kortingen even buiten beschouwing gelaten, 

omdat de regels daarvoor in snel tempo veranderen. Bovendien verschilt het 

per gemeente wat je vergoed krijgt.  

Ik vind altijd dat je moet doen waar je goed in bent  en waar je plezier aan 

beleeft. De rest zou ik het liefst  allemaal uitbesteden. Ik ben dol op werken in 

mijn eigen bedrijf. Helaas kan ik niet alles uitbesteden, want het kost  vaak geld. 

Maar ook daar zijn oplossingen voor.    

Is geld het probleem bij het inschakelen van hulpdiensten?   

Geen geld voor wekelijkse hulp? Schakel iemand in die een keer in de twee weken 

wil komen. Of huur een keer in het half jaar een schoonmaakbedrijf in dat je huis 

extra goed   

schoonmaakt. Bijvoorbeeld : www.schoonmaakwoede.nl of 

http://eenmaligeschoonmaak.com     

Ik heb geen ervaring met deze bedrijven, maar ze bieden allebei een dienst die 

ik handig vind.   

 

https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/www.schoonmaakwoede.nl
http://eenmaligeschoonmaak.com/
http://eenmaligeschoonmaak.com/
http://eenmaligeschoonmaak.com/
http://eenmaligeschoonmaak.com/
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Wat kun je nog meer uitbesteden? 

Alle hangt natuurlijk af van jouw financiën.  Als die ruim zijn kun je kleren laten 

strijken, iemand betalen om jouw was te doen, vaker een oppas inschakelen, 

gezond eten bestellen een personal trainer inschakelen. Afijn. De sky is the limit 

als je het kunt betalen. Maar de meeste mensen kunnen niet alles uitbesteden. 

Maak daarom een plan. Heb je een vriendin die graag kookt, maar het fijn zou 

vinden als iemand eens haar kinderen opvangt? Maak een ruildeal.  Anderzijds, 

lieve vrienden hoeven niet altijd iets terug te krijgen voor hun hulp. Een bos 

bloemen is bijna iedereen blij mee. 

 

 

 

Toch selluf doen?    

   

Maak dan gebruik van handige websites/tools zoals: 

https://www.dehuishoudcoach.nl/schoonmaken/ 

https://www.dehuishoudcoach.nl/schoonmaken/
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Een Engelstalige site hierover is: http://www.flylady.net/   Ik ben daar een tijdje 

lid van geweest, maar werd gek van de dagelijkse mailtjes. Ze geven wel hele 

goede snelle schoonmaaktips. 

 

Een auto met chauffeur is gewoon duur. Er moeten goedkopere opties zijn, 

maar ik heb ze nog niet gevonden voor fysiek beperkte professionals met  

haast. Ik houd mij aanbevolen voor goede tips! Even was er de nieuwe taxi-

dienst: Uberpop, maar dat mag niet van de rechter ik weet nog niet hoe zich dat 

verder zal ontwikkelen.  Tegenwoordig loop ik zo slecht dat ik gebruik mag 

magen van de speciale taxi voor gehandicapten en ouderen. Je moet alleen 

geen haast hebben om daar gebruik van te maken. Ik ga nog steeds het liefst 

met mijn eigen auto. 

 

Dienst en wederdienst kun je vinden op:  www.diensten.ruilen.nl, 

www.noppes.nl . Er zijn er nog veel meer. Ik heb alleen via via ervaring met 

noppes. Als je in een dorp woont kun je beter in het plaatselijke ‘suffertje’’ 

adverteren of je buurmeisje jouw vraag laten flyeren in het dorp voor 5 euro.      

    

- Kijk op markplaats naar diensten die  worden aangeboden in jouw regio    

- Ik heb een keer in  ons regionale blad een advertentie gezet voor oppasruil. We 

hebben toen een jaar lang wekelijks voor elkaar op de kinderen gepast.    

- Je kunt je ook gratis daarvoor aanmelden bij www.oudermatch.nl .    

    Over selluf doen gesproken: kinderen 

 

Over selluf  doen gesproken: kinderen kunnen een hoop zelf doen. Schakel ze in.  

http://www.flylady.net/
http://www.flylady.net/
http://www.flylady.net/
http://www.flylady.net/
http://www.diensten.ruilen.nl/
http://www.diensten.ruilen.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
http://www.noppes.nl/
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Nee dat is niet zielig. Sterker nog: het is goed voor je kind om eigen verantwoordelijkheden  

te hebben in Huis.  

Uit Amerikaans onderzoek, las ik, blijkt dat kinderen die thuis taken hebben uit- 

gevoerd, later beter zijn in samenwerken. Bovendien is het goed voor hun zelfvertrouwen. 

 

Basistaken 

Het opruimen van het eigen speelgoed is eigenlijk een basisding. Daarnaast 

 kunnen kinderen een heleboel. Ik waste vroeger af, samen met mijn zus.  

Was gezellig. We waren altijd aan het zingen. Als je het niet gelooft, 

vraag je het maar aan mijn moeder.  

 

Een vriendin van mijn moeder had het minder handig ingericht.  

Ze had een hele lijst van taken op de ijskast hangen. Elk kind moest elke dag 

Alleen een taak doen. Bijvoorbeeld de afwasmachine inruimen. 

Haar drie kinderen hadden er elke dag ruzie over. Ik denk dat je je kinderen beter samen 

kunt laten werken en als je één kind heb doe jij het samen met haar 

of hem. 
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Wacht niet tot ze gaan puberen 

Mijn kinderen schelen 7 jaar in leeftijd, maar dekken elke avond samen de 

tafel. Met veel misbaar dus dat loopt nog niet goed. Ik heb daarvan wel iets 

geleerd: 

Wacht niet tot je kinderen gaan puberen, want dan ben je veel tijd  

Kwijt aan discussies waarom iets gedaan moet worden en door wie. 

Mijn oudste van 13 haalt de afwasmachine leeg en brengt de vuilniszak naar de container. 

Eigenlijk wel weinig taken. En hij gaat vaak in discussie of snelt weg  

om zich ineens vol overgave op zijn huiswerk te storten. 

Mijn jongste van 6 train ik steeds meer in kleine taakjes, zoals afstoffen met 

de plumeau en vooral haar eigen rotzooi achter zich opruimen. 

De plumeau vindt ze leuk en scheelt mij werk. Maar ja. Zij heeft al van haar  

grote broer geleerd te klagen over sommige taken.  

Mijn man doet heel veel (stofzuigen is daarvan het belangrijkste, want dat kan ik 

niet goed meer).  Ik kook elke avond. 

Soms is het te zwaar. Ik ben nu eenmaal ziek èn niet zo’n ster in delegeren. Mijn  

nieuwste plan is de kinderen samen een pizza te laten bakken op vrijdag. Ik zorg 

dan voor een kant en klare bodem. Dat deden mijn zus en ik vroeger ook en het is een 

gemakkelijk en leuk werkje. Wij waren alleen wel wat ouder: 11 en 14 jaar. 

Afijn. Ik ga kijken of het lukt. 

 

Keukentafelgesprek 

Het verstandigste is om met z’n allen om de keukentafel te gaan zitten en een lijst 

te maken: 

Leukste taak, minst leuke taak, wat moet er gebeuren en door wie. 
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Geweldig toch? Wij hebben het nog nooit gedaan maar ik blijf hopen. 

 

Toch zijn er genoeg afspraken waar iedereen zich aan houdt: 

De was ruimen man, zoon en ik zelf op. Mijn dochtertje help ik er nog mee. 

Wat ik ook niet meer doe is de kamer van mijn zoon opruimen. Ik doe soms het 

raam open en verder weet hij dat wij erop letten dat hij een keer in de week  

opruimt. Ja, het is de hele week een bende. Overal liggen kleren en schoolboeken, 

maar ik maak mij er niet meer druk over. 

 

 

 

 3. Pak je rust op tijd.    

      
    

Werken is vermoeiender als je chronisch ziek bent. Het is belangrijk dat je goed voor 

jezelf zorgt en dat je je rustmomenten pakt. Als jouw werkgever weet dat je chronisch 



    

©Sanja de Bruin voor Strongpeople 2017    

            

    

 

www.strongpeople.nl        pag. 11   

ziek bent, hoeft het geen probleem te zijn. 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.  

 

Koptelefoon op 

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. De link leid je naar de site, daar kun je 

 een tiental lessen om je geest tot rust te brengen  

volgen. 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. 

 

 

 

https://www.headspace.com/
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Als je niet over je ziekte hebt  verteld op je werk is het moeilijker 

Toch is het niet onmogelijk. 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. 

 

Extra I. Huur een Virtuele Assistent in    

      
 

Wat is een V.A. en hoe vind je er eentje?    

Een virtuele assistent helpt met allerlei zaken online. Ze heeft haar eigen kantoor 

(meestal is het een vrouw) en voert diensten uit die jij niet zelf kunt of wil uitvoeren. 

Ik maak gebruik van V.A.’s als ondernemer zonder personeel. Maar waarom zou je geen 

V.A inhuren als je in loondienst bent? 

 

 
 

Een V.A. inhuren als je in loondienst bent. 

 

Ook als je in loondienst bent kun je een V.A. inhuren om jou kleine klussen uit 

handen te nemen. Stel: je moet een jaarverslag schrijven, maar ziet daar 

ontzettend tegenop? 

Je bent bang je baan te verliezen omdat het je niet lukt? Vraag een V.A. om het 

voor je te schrijven, spreek een prijs met haar af, lever je prachtige jaarverslag 

bij je werkgever in en behoud zo je baan.   



    

©Sanja de Bruin voor Strongpeople 2017    

            

    

 

www.strongpeople.nl        pag. 13   

    

De V.A’s waar ik mee heb gewerkt: 

Thea Haak (DC Image). Thea   helpt vooral met de technische aspecten van mijn website en 

heeft een logo voor mij gemaakt. Thea is top! Zij is naast virtueel assistent ook 

imagoconsulent. http://www.dcimage.nl/.  

Thea reageert snel op vragen, is heel praktisch en verstaat haar vak. 

  

Ik heb gewerkt met Mieke Bos van Mieke Bos ondersteuning : http://www.mb-  

ondersteuning.nl/ Mieke hielp mij met mijn nieuwsbrief. Ik ben namelijk nogal 

vergeetachtig en zij heeft mij geholpen hem op tijd uit te brengen. Ze heeft ook 

een groot document voor mij ingekort en herschreven.. Daarnaast biedt Mieke 

ook managers-ondersteuning, coaching en -training.  

 

Judith de Vries van Virtueel Present is Mailchimp en blog expert. Met haar heb 

ik ook gewerkt: http://virtueelpresent.nl/    

Je ziet: elke V.A. heeft haar eigen specialisme. Er zijn natuurlijk nog veel meer V.A.’s, maar 

met deze drie heb ik zelf goede ervaringen.    

 

Een bekend en goed bekend staand bureau voor virtuele diensten is 

Moneypenny.nl 

 

Stagiaire 

Of heb je liever Face-to-Face assistentie? Vraag op je werk of je een stagiaire 

mag inhuren. Dat is verreweg de goedkoopste mogelijkheid. Via een 

uitzendbureau mensen inhuren is duur. 

 Extra II 

  

http://www.dcimage.nl/
http://www.dcimage.nl/
http://www.dcimage.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
https://d.docs.live.net/d615eab82f679837/Documenten/Sanja%20documenten/Strongpeople/Weggever%20ideeen/:%20http:/www.mb-ondersteuning.nl/
http://virtueelpresent.nl/
http://virtueelpresent.nl/
http://virtueelpresent.nl/
http://virtueelpresent.nl/
file:///C:/Users/sanjadeb/Documents/restore%20na%20locky%20virus%20march%202016/Gratis%20weggever/Moneypenny.nl
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Apps die jou werk uit handen nemen 

 

Medisafe medicatieherinnering zorgt dat je je pillen op tijd inneemt. Ik gebruik het al 

Jaren. 

 

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. 

 

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. 
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Extra III 

Voor ondernemers: Je website laten bouwen/onderhouden    

Heb je een eigen website? Hoe lang heb je erover gedaan om die te bouwen? 

Hoeveel tijd kost het om hem te onderhouden? En het sturen van rekeningen? 

Doe je dat ook met veel moeite zelf?    

Als je een website wilt kun je een opdracht uitzetten op www.offerti.nl Met 

behulp van een invulblad kun je gemakkelijk aangeven wat voor hulp je zoekt. Ik 

zou bijvoorbeeld aangeven dat je website in Wordpress gebouwd wil hebben. Je 

kunt dan zelf prima je website bijhouden en blijft niet afhankelijk van de 

bouwer. Joomla schijnt daar ook geschikt voor te zijn, maar ik ken dat systeem 

niet. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla!)   

  

Gemakkelijk factureren    

Ik ben sinds vorig jaar gebruik gaan maken van Jortt.nl voor het sturen van 

facturen: Het programma verrekent de btw automatisch, verstuurt de rekening 

per mail. 

Met het gratis programma heb ik zelfs mijn eigen logo op de rekening staan! 

Ook waarschuwt het programma als een rekening niet is betaald. Een 

klaargezette herinnering kun je meteen versturen.     

Voor €25 per maand kan het programma zien of een rekening is betaald, krijg je 

een automatische backup in Dropbox en nog meer.    

Maar zoals gezegd: met de gratis functie kun je prachtige online rekeningen 

sturen en zien hoeveel omzet je gedraaid hebt.    

   

 

  

http://www.offerti.nl/
http://www.offerti.nl/
http://www.offerti.nl/
http://www.offerti.nl/
http://www.offerti.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla!
https://www.jortt.nl/?gclid=CPma3ePH8s0CFTUz0wodRjMOaA
https://www.jortt.nl/?gclid=CPma3ePH8s0CFTUz0wodRjMOaA
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Financiële administratie  

Ben je dol op rekenen en ordelijk ingesteld? Doe dan je financiële administratie 

gerust zelf. Ik ben een rommelpot, dus ik heb dat uitbesteed. Ik heb mijn 

financiële adviseur gevonden via een kennis. Volgens mij gaan zulke zaken 

meestal via-via.    

Maar op Offerti kun je daar ook opdrachten voor uitzetten. Net als trouwens 

voor Netwerk & Systeembeheer, aanpassen van je bestaande website (over 

laten zetten naar Wordpress bijvoorbeeld), je huis laten witten en nog  andere 

zaken. Natuurlijk ook voor mensen die in loondienst zijn. 

Als je in loondienst bent kun je natuurlijk ook je belasting aangifte laten regelen 

door een professional. Ik ken genoeg mensen die dat doen. Gewoon, omdat ze 

er een hekel aan hebben. 

De prijzen variëren nogal. Dus daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.   

 

 

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. 

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 
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- 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. 

 

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.  

 

Samenvattend: 

1. Zeg nee 

2. Huur hulp in 

3. Neem je rust op tijd  

Gratis-beter-werken-sessie 

Ik hoop dat de tips jou hebben geholpen. Als je nog vragen hebt, ga dan naar mijn 

Pagina:  http://www.strongpeople.nl/gratis-beter-werken-sessie/ Daar staat de link naar de Beter-

werken-sessie. In een half uur durend Skype-gesprek kunnen we dan samen vaststellen 

of ik jou kan helpen. Of je kunt een mailtje sturen: info@strongpeople.nl 

    

Dit artikel is geschreven door Sanja de Bruin van Strongpeople. Als je dit artikel 

niet via je inschrijving hebt ontvangen raad ik je aan dat alsnog te doen, om nog 

meer waardevolle tips voor professionals met een fysieke beperking te 

ontvangen. Je kunt je inschrijven via deze link: inschrijven om ook wekelijks 

waardevolle tips te ontvangen. 

http://www.strongpeople.nl/gratis-beter-werken-sessie/
https://app.convertkit.com/landing_pages/141593/edit
https://app.convertkit.com/landing_pages/141593/edit

