
 

  

 

Hoe is het gesteld met de mentale vitaliteit van u en uw 
medewerkers? 

  

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 mentale vitaliteit de juiste 

balans te vinden en vast te houden. 

Voel jij je snel uit het veld geslagen, snel geïrriteerd en pieker 

je veel? 

Bovenstaande kan een aanwijzing zijn dat je mentaal uit balans 

bent. 

 

Stress merk je niet alleen mentaal maar ook fysiek. Stress is 

een reactie van het lichaam op een bedreigende situatie. Bij 

stress wordt het lichaam in staat van paraatheid gebracht 

 

'Proeverij' van de Vitality Bootcamp 
workshops. 
 

 

In een proeverij hebben ondernemende 

 



 

middels ons zenuwstelsel en komen er hormonen vrij in het 

lichaam. Het lichaam is klaar voor actie. Dat is een gezonde 

reactie van het lichaam. 

  

Kortdurende stress is in sommige situaties noodzakelijk. Deze 

vorm van 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. 

  

Voldoende aan ontspanning doen is heel belangrijk! Dit is een 

vorm van mentale vitaliteit. 

Wat kun je zelf doen om te zorgen voor mentale vitaliteit;  

• Positieve gedachten 

• Rustmomenten 

• Heldere levensdoelen 

• Van stress naar een positief gevoel 

• Sociaal netwerk en betrokkenheid 

• Leven met passie en compassie 

• Persoonlijke ontwikkeling 

Alles op een rijtje: 
De voordelen van mentale vitaliteit zijn:  

• lekker in je vel 

• positief in het leven 

• problemen beter de baas 

De nadelen wanneer je mentaal niet vitaal bent zijn:  
• somberheid 

• negatief zelfbeeld 

• angstig 

Nog een paar laatste tips om mentaal vitaal te zijn:  
• leer duidelijk ja en nee te zeggen 

• stop met multitasken 

• vraag om hulp wanneer je er alleen niet uitkomt 

Pak de voordelen op en verhoog je werkplezier!  
Heeft u interesse in een proeverij en wilt u kennis maken met 

het aanbod van Vitality Bootcamp neem dan geheel vrijblijvend 

contact op met www.vita-health.nl/contact/ 
 

vrouwen in Wijchen kennis gemaakt met 

de Vitality Bootcamp.  

Met deze proeverij hebben wij een tipje 

van de sluier opgelicht van ons aanbod 

aan diensten en workshops. In een 

interactieve setting zijn de dames van 
VONK (ondernemersnetwerk in Wijchen) 

die ochtend aan de slag gegaan met de 

workshops:    

• Mentaal Vitaal 

• Energiemanagement én 

• PuurGezonde voeding. 

Dit is een kleine greep uit het aanbod 

van workshops die Vitality Bootcamp 

aanbiedt. Onze workshops zijn altijd op 

maat en worden ontworpen op basis van 

de doelstellingen en uitdagingen binnen 

uw organisatie. 

De proeverij werd als inspirerend en 

leerzaam ervaren. De dames gingen 

geïnspireerd naar huis met praktische 
tips en handvatten. 

“Vanaf nu ga ik op zoek naar mijn 
learning zone” 
reactie op Mentaal Vitaal 
“Ik was me er niet zo van bewust dat de 

beeldschermtijd mijn slaapkwaliteit 

beïnvloed” 

reactie op Energiemanagement 
“Dit is een stimulans om weer beter op 
mijn voeding te letten” 
reactie op PuurGezonde voeding 

  

Krachtig ondernemen 

Vonk is een netwerk in Wijchen voor 

powervrouwen, actief en ondernemend 

die met elkaar kennis en ervaringen 

delen. Maar bovenal zijn het 

professionals die streven naar zakelijk 

succes. En omdat je samen verder komt 
dan alleen, maakt VONK de verbinding 

tussen vrouwelijke ondernemers. 

www.vonkwijchen.nl 

 

 

	


