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Nieuwsbrief, januari 2015 
 
 
  

Een  bijdrage  van:  Fenny  v.d.  Bovenkamp  van  Vita-Health. 
 
Als  professioneel  Vitaal  Coach  ondersteunt  en  begeleidt  ze  haar 
klanten  bij  het  vinden  van  een  gezondere  levensstijl,  zodat  je  Vitaler 
bent  om  nog  meer  te  genieten  van  wat  het  leven  te  bieden  heeft! 

 

Serie BALANS voor een gezondere levensstijl deel 3 

Levensstijl 
Is jouw levensstijl gezond?  
 
In de voorgaande nieuwsbrieven van de serie Balans heb ik de onderdelen gezonde 
voeding en beweging/sport toegelicht. Deze keer vertel ik meer over het belang van 
mentaal welbevinden, of te wel hoe gaat het geestelijk met je, als onderdeel van een 
gezonde levensstijl. 
 
Wat dacht je van het nemen van ontspanning, rust en tijd voor jezelf? Het klinkt 
misschien vreemd, maar ook het hebben van veel stress, de boog die altijd gespannen 
staat, is een onderdeel van een ongezonde levensstijl. Gun jezelf momenten van 
'lanterfanten', gewoon lekker even helemaal niets doen! 
Het is zo belangrijk om op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging / sport 
en in het mentaal welbevinden de juiste balans te vinden en vast te houden.  
 
Hoe kan je merken dat je mentaal niet helemaal in balans ben?  

• Voel jij je snel uit het veld geslagen, snel geïrriteerd en pieker je veel? 
• Heb je het gevoel dat de problemen zich opstapelen? 
• Ben je niet in staat om plezier te beleven aan dingen in je 

leven die eigenlijk wel heel leuk zijn?  
• Slaap je slecht zonder dat je daar een gegronde reden voor 

kan bedenken? 
• Ervaar je vaak een moe en lusteloos gevoel? 

 
Bovenstaande punten kunnen aanwijzingen zijn dat je mentaal uit balans bent. 
 
Wat doet stress met ons?  
Ten eerste, wat is stress? 
Stress merk je niet alleen mentaal maar ook in je lichaam. Stress is een reactie van het 
lichaam op een bedreigende situatie. Bij stress wordt het lichaam in staat van paraatheid 
gebracht middels ons zenuwstelsel en komen er hormonen vrij in het lichaam. Het lichaam 
is klaar voor actie. Dat op zich is een gezonde reactie van het lichaam.  
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Kortdurende stress is in sommige situaties noodzakelijk. Kortdurende stress valt onder de 
noemer gezonde stress, soms is het heel goed om even heel 'scherp' te staan. Wanneer 
stress lang aanhoudt dan is het ongezond en funest voor ons. Langdurige stress is zowel 
fysiek, emotioneel als mentaal schadelijk.  
 
Gezonde en ongezonde stress.  
In de oertijd was het belangrijk om een kort moment van 
stress te voelen wanneer er dreiging was van bijvoorbeeld een 
wild dier. Het was dan belangrijk om heel snel actie te 
ondernemen, die stress duurde een kort moment. Of het was 
je gelukt in een hoge boom te klimmen en zo te ontkomen of in 
het ergste geval werd je opgegeten.  
 
Vandaag de dag is het soms handig om kortdurende stress te ervaren wanneer je 
bijvoorbeeld voor een examen zit, een lezing gaat geven of moet reageren op een auto die 
op je af komt rijden, het is dan goed om even heel 'scherp' te zijn. 
  
Bij langdurige stress vraag je veel te veel van jezelf en dat kan bijvoorbeeld resulteren in 
een burn-out. Burn-out is een voorbeeld van hoe het lichaam je dwingt weer de balans te 
herstellen door het nemen van rust. Het is beter om preventief te werk te gaan en er voor 
te waken dat je jezelf mentaal overbelast. 
 
Tegenover stress staat flow. Dat positieve gevoel ervaar je wanneer je bepaalde 
uitdagingen met veel plezier aangaat en vaardig genoeg bent om ze uit te voeren en je 
vaak volledig in de activiteit op gaat. 
 
In balans door voldoende ontspanning en rust 
Voldoende aan ontspanning doen is een heel belangrijk 
onderdeel van leven in balans. 
 
Je verwacht het misschien niet maar ook negatieve 
gedachten alleen al zorgen ervoor dat je mentaal uit balans 
raakt. Ontslag krijgen kan bijvoorbeeld een stroom aan 
negatieve gedachten teweeg brengen. Maar verandert dat 
iets aan de situatie? Door het hebben van positieve 
gedachten kan je kijken naar de uitdagingen en wellicht 
nieuwe kansen zien die zelfs het ontslag met zich mee kan 
brengen. 
 
Zorg iedere dag voor voldoende rust momenten. Wanneer je op dinsdag voelt dat je 
teveel hooi op je vork neemt wacht dan niet tot het weekend om rust te nemen want 
tegen die tijd kan je mentaal al flink uit balans zijn waardoor 1 weekend rust nemen niet 
voldoende is. Creëer op die bewuste dinsdag al een rustmoment. 
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Herken je dit? Je voelt je een beetje down en bent over allerlei zaken aan het piekeren. Op 
dat moment staat je buurman bij jou voor de deur met een vraag of je hem ergens mee 
wilt helpen. Terwijl je actie onderneemt om hem te ondersteunen bij zijn hulp vraag 
hebben jullie een gezellig gesprek met elkaar. Wat doet dat sociale en betrokken moment 
met jou? Je gevoel van down zijn verdwijnt dan vaak als sneeuw voor de zon. 
 
Wat kun je zelf doen om te zorgen voor een mentaal welbevinden; 
 

• Positieve gedachten. 
• Rustmomenten. 
• Heldere levensdoelen. 
• Van stress naar flow. 
• Sociaal netwerk en betrokkenheid. 
• Leven met passie en compassie. 
• Persoonlijke ontwikkeling. 

 
Alles op een rijtje: 
De voordelen van mentaal in balans zijn: 

• lekker in je vel; 
• positief in het leven; 
• problemen beter de baas. 

 
De nadelen van mentaal uit balans zijn: 

• somberheid; 
• negatief zelfbeeld; 
• angstig. 

 
Nog een paar laatste tips om mentaal in balans te zijn: 

• Leer duidelijk ja en nee te zeggen. 
• Stop met multitasken. 
• Vraag om hulp wanneer je er alleen niet uitkomt. 

 
Deze keer heb ik het mentale welbevinden toegelicht. Ik kan niet genoeg benadrukken dat 
alle drie de pijlers; voeding, beweging en de juiste mindset, die onderdeel zijn van mijn 
werk als Vitaal Coach, elkaar versterken voor het handhaven van een gezondere 
levensstijl.  
 
Ze staan ten alle tijden met elkaar in verband dus zorg ervoor dat je gezond eet en 
voldoende aan beweging doet naast het streven om mentaal in balans te zijn. 
 
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, ik ondersteun je graag met een op maat gemaakt 
trainingsschema en oefeningen. Neem contact op met: 
http://www.vita-health.nl/contact/ Ik ben altijd bereid je vragen te beantwoorden!  
 


