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De wereld staat op z'n kop. Het coronavirus heeft ons
allemaal in haar greep. Ineens moeten we allemaal
thuiswerken en dat vraagt nogal wat aanpassing, zeker
als je ook kinderen thuis hebt. Ineens ben je niet alleen
meer medewerker, maar daarnaast wordt er ook nog van
je verwacht je kinderen les te geven. Al deze ballen in de
lucht houden is een ware uitdaging. Het is voor iedereen
een lastige tijd en we proberen ons allemaal zo goed
mogelijk aan te passen aan deze nieuwe situatie. We
kunnen alleen maar hopen dat we gezond mogen
blijven. 
Dit 3e nummer van het Energique magazine staat
boordevol tips en ideeën om deze periode zo goed
mogelijk door te komen. 
Ik wens je heel veel leesplezier en daarnaast alle
gezondheid voor jou en je geliefden toe. 
Pas goed op jezelf!
 

Liefs Miranda

Inleiding



Mijn verhaal 
Het is mei 2000 en ik hang wat op de bank. Ik

voel me ellendig en schuldig want ik heb me

voor de zoveelste keer ziek moeten melden.

Het gaat gewoon niet meer, ik ben helemaal

op. Ik ben gefrustreerd en enorm

teleurgesteld in mezelf want dit is niet de

eerste keer dat me dit overkomt. Eerder was

ik ook al eens overspannen en ben ik een

aantal maanden ziek thuis geweest. Daarna

ging het eigenlijk een hele tijd goed, maar de

laatste tijd merkte ik alweer dat het steeds

minder goed met me ging. Ik wilde daar

natuurlijk niet aan toegeven en dus liep ik nog

een stapje harder. Met nu als resultaat dat ik

helemaal op ben.  De bedrijfsarts zegt dat ik

rustig aan moet doen en vooral leuke dingen

moet gaan doen. Maar hoe dan? En wat is nog

leuk? Ik kan het niet meer bedenken.

 

 

Ik ben mijn eigen zoektocht gestart naar de

juiste oplossingen voor mij. Het heeft mij jaren

gekost, maar uiteindelijk vond ik wat ik nodig

had. Deze tools gebruik ik nog dagelijks en zet

ik nu ook in bij de coaching van mijn cliënten.

Daarnaast ben ik me gaan scholen op leefstijl,

ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om

fit en vitaal te zijn. Maar ik weet ook hoe lastig

het is om je overgewicht aan te pakken als je lijf

niet mee wil werken. Blijf dan maar eens

gemotiveerd. Al deze facetten hebben er aan

bijgedragen dat ik een enorme passie heb

ontwikkelt voor stress en de begeleiding van

vrouwen bij het toevoegen van meer energie en

ontspanning aan hun (werk)leven.

Mocht ik iets voor je kunnen betekenen dan

kom ik graag met je in contact. 

 

Liefs Miranda



De huidige situatie vraagt nogal wat

aanpassingsvermogen van ons

allemaal. Thuiswerken met de

kinderen om je heen valt niet altijd

mee. De ondernemers onder ons

moeten op zoek naar creatieve

manieren om toch omzet te draaien.

Dit kan leiden tot uitputting en gebrek

aan energie. Als je langdurig

geconfronteerd wordt met stress, dan

kan dit leiden tot gevoelens van

vermoeidheid. Herstel je niet

voldoende dan kun je uiteindelijk

overbelast, leeg, uitgeblust en

uitgeput raken. Zorg dus juist nu extra

goed voor jezelf en gun jezelf de tijd

om aan deze nieuwe situatie te

wennen.

 

Geef jezelf de tijd om aan

deze nieuwe situatie te

wennen
 

 

 

 

 

Thuiswerken
doe je zo



Houd je normale ritme aan
Houd je normale werkritme aan; begin je
normaal gesproken om half 9, doe dat dan nu
ook. Zorg ook dat je kinderen gewoon om half
9 met thuis school beginnen. We zijn allemaal
het beste gebaat bij structuur. 
 

Kleed je net zo als op je werk
Die joggingbroek zit dan misschien wel erg
comfortabel, maar zet je ook in een bepaalde
modus. Niet doen dus.
Kleed je net zo als dat je zou doen als je naar
je werk gaat. Doe ook je make-up op, je wilt
toch niet overvallen worden door een video
conference terwijl je daar nog niet klaar voor
was.
 

Houd pauzes
We zijn geneigd om thuis door te stomen,
maar dit is nergens voor nodig. Net als dat je
een lunchpauze neemt op je werk doe je dat
nu dus ook. Ga even lekker naar buiten voor
de nodige zuurstof, zo kun je er in de middag
ook weer goed tegenaan.
 

Zorg voor een goede werkplek
Als het enigszins mogelijk is probeer dan een
werkplek voor jezelf te creëren. Zorg voor een
goede bureaustoel want te lang in de
verkeerde houding zitten geeft ook
problemen. Er zijn bedrijven die je een goede
bureaustoel aanbieden. 
 

Kom in contact met elkaar
Eenzaamheid ligt in deze tijd op de loer. Je
ziet naast je eigen gezin bijna niemand meer
en dat is best vervelend. Zorg er daarom voor
dat je van tijd tot tijd in contact treedt met je
collega's. Doe ook aan videobellen in plaats
van alleen bellen. Zo zie je elkaar toch en dat
is voor je gevoel toch anders. 
 

Accepteer de situatie
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en
doen allemaal ons best om zo goed mogelijk
door deze periode heen te komen. Besef je
dat thuiswerken niet hetzelfde is als naar je
werk gaan. Je hebt nu misschien je kinderen
om je heen dus kun je niet 100% voor je werk
gaan. Dat begrijpt je werkgever ook wel.
Accepteer dat het nu is zoals het is.  
 



PINDAKAAS EIWIT
SMOOTHIE

SINAASAPPEL/GEMBER
SMOOTHIE

SPINAZIE BANAAN
SMOOTHIE

In deze smoothie zit meteen
ook wat groente. Durf jij het

aan?
Je hebt nodig:

handje verse spinazie
1 banaan

handje avocado stukjes
diepvries mango stukjes

kokosmelk 
Doe alle ingredienten in je

blender en mix het tot een glad
geheel. 
Geniet!

”

“

Deze smoothie zorgt voor
de broodnodige vitamine C.

Je hebt nodig:
banaan

2 sinaasappels
stukje gember

citroen
200 ml kokosmelk

diepvries avocado stukjes
Pers de sinaasappels. Snijd

een stukje gember van
ongeveer 1 cm. Doe dit in de

blender samen met de
banaan, een handje avocado

stukjes en de kokosmelk.
Pers hierover nog wat

citroensap van een halve
citroen. Blend dit alles tot

een glad geheel.

Deze smoothie is erg lekker

en vult je goed. Dit is bij

uitstek een geschikte

smoothie voor het ontbijt.

Je hebt nodig:

1 banaan

200 ml kokosmelk

30 gram vanille eiwitpoeder

1,5 eetlepel pindakaas

theelepel cacao

Alles in de blender en mixen

maar!

Overheerlijke & gezonde smoothies

Platte tekst toevoegen

Smoothies zijn naast
erg lekker ook nog
eens super gezond.

Met smoothies kom jij
ruimschoots aan je

dagelijkse portie
groente en fruit. 
En dat merk je!



Hoe ga je om met alle onzekerheden?
Het coronavirus maakt ons bang. Bang om zelf ziek te worden of anderen te besmetten.
Bang om je geliefden te verliezen. Onzekerheid over je inkomen. Bang voor de toekomst. 
Ieder mens reageert op haar eigen manier. Er zijn 3 mogelijke stressreacties: vechten,
vluchten of bevriezen. Mensen die gaan vechten verzetten zich tegen de crisis en zullen er
alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze er goed uitkomen. Een actieve houding dus.
Mensen die vluchten willen er niks van weten en zien overal negativiteit en kruipen het liefst
onder de wol, hopen dat het snel weer voorbij zal zijn. Bij bevriezen raak je in paniek en komt
er niks meer uit je handen. Je weet letterlijk even niet wat je met de situatie aan moet en
draait op de automatisch piloot. Hoe jij reageert als mens ligt opgeslagen in je DNA. Alles
wat jij in je jeugd hebt meegemaakt zit gearchiveerd in je systeem. Bij stresssituaties gaan er
laatjes open met informatie die ervoor zorgen dat jij op een bepaalde manier reageert. Je
reageert dan zoals je vroeger reageerde., maar dat is niet per definitie de meest handige
reactie. Toch kun je je gedrag beïnvloeden. 
 

Bewaak de informatiestroom
Je kunt de tv, de radio of je telefoon niet aanzetten of je wordt overspoeld met informatie. Je
hoort de hele dag door hoeveel mensen er zijn overleden of hoeveel mensen er besmet zijn.
Teveel van dit soort informatie kan ervoor zorgen dat je in paniek raakt. Probeer jezelf daar
dus wat voor te beschermen. Lees niet vaker dan 2 keer per dag het nieuws en ga vooral ook
door met waar je mee bezig was. Meer als ooit is het fijn om je ergens op te kunnen richten. 
 

Kom in beweging
Beweging zorgt ervoor dat de stress je lichaam kan verlaten. Daarnaast schakel je bij
beweging tussen de twee hersenhelften waardoor het creatieve brein wat meer geactiveerd
wordt. Zorg er dus voor dat je elke dag even naar buiten gaat voor een wandeling. Het
breekt even je dag, zorgt voor zuurstof en vitamine D en maakt dat je in een andere
stemming kunt komen. 
 



Wees dankbaar
Door alle negativiteit om ons heen zou je bijna vergeten dat er ook veel dingen wel goed
gaan. Zo heb je bijvoorbeeld nog een dak boven je hoofd, ben je nog gezond, kun je je werk
thuis uitvoeren en heb je je kinderen om je heen. Bedenk elke avond voordat je gaat slapen
wat er goed ging in je dag en waar je dankbaar voor bent. Dat zorgt ervoor dat je je meer
gaat richten op positieve zaken. En die zijn er echt nog plenty!
 

Een goed dagritme
Meer dan ooit hebben we baat bij ritme. Nu ons hele leven op de kop staat is er behoefte
aan een bepaalde structuur en dit geldt voor alle leden van het gezin. 
Zorg er dus voor dat je op hetzelfde tijdstip opstaat en naar bed gaat. Ga niet de hele dag in
je kloffie in huis zitten, maar kleed je aan zoals je zou doen als je naar je werk gaat. Je zet
jezelf meteen in een andere modus en zo voel je je meteen een stuk beter.
 

Kijk naar de mogelijkheden
Het is heel gemakkelijk en begrijpelijk om in zo'n situatie als nu je alleen maar te richten op
alles wat niet meer kan. Maar er kan ook heel veel nog wel. Richt je op dat wat nog wel
mogelijk is en hou je daaraan vast. Bedenk creatieve manier om met deze nieuwe situatie
om te gaan. Schakel hiervoor ook je kinderen in, zij kunnen soms heel verrassend uit de
hoek komen. Zo was mijn dochter bijvoorbeeld met een klasgenootje een potje aan het
kaarten via videobellen. Je moet er maar op komen.
 

Zorg goed voor elkaar
Naast dat je natuurlijk goed voor jezelf hebt te zorgen is het ook belangrijk om om je heen
te kijken en te zien wat je voor een ander kunt betekenen. Elk klein gebaar heeft grote
gevolgen en je kunt iemand in nood goed helpen. Dus kijk of je oude buurvrouw misschien
wat boodschappen nodig heeft. Kook een warme maaltijd voor je ouders of help je kind bij
haar huiswerk. Een ander helpen geeft een goed gevoel. 
 

Focus je op alle mooie initiatieven die ontstaan
In zo'n gekke tijd zie je de meest mooie initiatieven ontstaan. De mensen zijn ontzettend
creatief om elkaar toch een hart onder de riem te steken. Zo werk All you need is love nu
met Love streams waar je een mooie boodschap kunt opnemen voor mensen waar je van
houdt. Ontstaan er muziekfeestjes op galerijen. Zingen mensen mooie liedjes voor elkaar en
hangen ze t-shirts met hartjes op voor het raam om alle zorgmedewerkers te bedanken
voor hun onuitputtelijke kracht. Meer dan ooit komt er weer ruimte om met elkaar te
verbinden en ik hoop dat dat straks ook vastgehouden wordt. 
 

Ook dit gaat over
We hebben in de mensheid al heel veel verschrikkelijke dingen meegemaakt en we zijn er
toch weer bovenop gekomen. De mens is gelukkig in staat om van alle situaties toch het
beste te maken. Gelukkig maar, want anders was de hele wereld in mineur. Bedenk je dat er
een moment komt dat ook deze coronatijd achter de rug zal zijn. Dat er een moment komt
waar je je ouders weer mag knuffelen en mag samenkomen in grote groepen. Het duurt
misschien nog even, maar het gaat echt wel gebeuren. Hou je daaraan vast.
 
 



Pieker jij je momenteel suf?

 

Alle onzekerheden die momenteel spelen zorgen ervoor
dat we aan het piekeren slaan. En dan natuurlijk altijd op een
moment dat je eigenlijk gewoon lekker wilt gaan slapen. De
gedachten blijven maar komen en deze zijn meestal niet
positief. Piekeren heeft altijd te maken met angst. Angst
voor het onbekende waar jij geen invloed op hebt. Piekeren
helpt je alleen niet verder en zorgt er niet voor dat je je
minder zorgen gaat maken. Pak daarom je piekergedrag aan
met de volgende tips.
 

1

2

3

Schrijf in een dagboek wat je bezighoudt. Schrijven zorgt
ervoor dat er overzicht wordt gecreëerd en dit geeft rust.
Je emoties schrijf je van je af en geef je hiermee een plek.

4

Doe eens een braindump. Pak een boekje of A4 tje en
schrijf alles op wat er in je opkomt. Dat kunnen dingen
zijn, gedachtes, mensen, taken enz. Gewoon alles
opschrijven zodat het uit je hoofd kan. Eventueel kun je
nog wat lijstjes maken waar je de volgende dag mee aan
de slag wilt. Kun je het nu vergeten en lekker gaan slapen. 

5

Focus op je ademhaling. Adem in 4 tellen in door je neus
waarbij je buik omhoog komt en adem in 6 tellen uit door
je mond waardoor je buik weer daalt. Doe dit een aantal
minuten en je zult zien dat je een stuk rustiger wordt. 

6

Mediteer. Er zijn vele meditaties op bijvoorbeeld YouTube
te vinden die je eens zou kunnen uitproberen. Mediteren
zorgt ervoor dat je ontspant zodat je lichaam zich klaar
kan maken om rustig in te slapen. Voor begeleide
meditaties kunnen hier goed bij helpen. 

7

Span je lichaam eens helemaal aan, houd dit een aantal
tellen vast en laat dan alles los. Op deze manier kan alle
spanning uit je lichaam weg en voel jij je een stuk meer
ontspannen. Herhaal deze oefening een aantal keer voor
een goed resultaat.

Probeer overdag wat vaker stil te staan en te luisteren
naar je lichaam. Wat speelt er en waar voel je dat in je
lichaam. Ga gewoon eens naar dat gevoel toe en oordeel
niet. Geef er alleen even aandacht aan. Door overdag
vaker stil te staan bij wat zich in je afspeelt maakt dat je er
's avond niet meer over hoeft te piekeren. 

Piekeren gaat altijd over zaken die al zijn geweest of nog
staan te gebeuren. Dit zijn dus zaken die jij niet kan
beinvloeden. We hebben nu eenmaal geen glazen bol die
onze toekomst voorspelt. Hou je dus bij zaken die nu
spelen en accepteer dat het nu is zoals het is. 



We zijn inmiddels een aantal weken thuis aan het
werk. Af en toe begint de verveling wel wat toe te
slaan. Wat doe jij om je dagen door te komen? En
wat doe je met je kinderen die zich ook beginnen
te vervelen? 
Hier volgen wat tips tegen de verveling.
 

Tik Tok
Mijn dochter is er helemaal wild van. Hele dagen
brengt ze door met allerlei dansjes volgen en
nieuwe moves bedenken.
Waarom doe je niet gezellig mee? Leer van je
kind en ontdek welke moves jij nog hebt!
 

Netflix
Wat zouden we doen zonder Netflix. Volg je
favoriete film of serie en je bent weer een paar
dagen onder de pannen.
 

Kinderdisco
Organiseer eens een kinderdisco voor de kids.
Laat ze allerlei verzoeknummers indienen en
swing er op los. Wedden dat ze dit geweldig
vinden
 

 Lekker kokkerellen
Je hebt er nu de tijd voor dus duik je keuken in en
maak heerlijke gerechten of lekkere baksels. Er
zijn genoeg lekkere recepten te vinden op
internet. 
 

Babyboom of relatiecrisis?
Het is nu de ideale situatie om je lovelife een
impuls te geven. Deze situatie kan leiden tot een
enorme babyboom of eindigt in een scheiding.
Tot welke groep wil jij behoren? (seksen zonder
kids mag ook hoor :-)
 

Wellness momentje
Af en toe even wat me-time is heel belangrijk.
Wat dacht je van een wellness moment in je
eigen badkamer? Even lekker in bad of onder de
douche met een lekkere scrub, gezichtsmasker
en daarna je helemaal insmeren met een fijne
bodylotion? Of met je voetjes in een warm bad en
d l kk l l kk ?

Tips tegen verveling in coronatijd



 

Lezen
Niets fijner als een goed boek waarin je je helemaal kunt
verliezen. Nu heb je volop tijd om nieuwe titels te lezen
of oude titels nogmaals te lezen.
 

Podcast
Er zijn enorm veel podcast beschikbaar met allerlei leuke
onderwerpen. Probeer het eens uit, eventueel tijdens je
dagelijkse wandeling.
 

Feestdiner
Organiseer een feestdiner bij je thuis. Vraag iedereen zich
mooi aan te kleden en kook wat lekkers. Kaarsjes erbij
aan, muziekje op de achtergrond en goede gesprekken.
Maak hier een gewoonte van.

 

Bioscoopje thuis
Nu we niet meer naar de film kunnen moeten we iets
anders verzinnen. Wat dacht je van een leuke film huren
via Pathé thuis. Compleet met een bak popcorn is dat
vast ook heel gezellig. 
 

Sporten
Het is helemaal van deze tijd: thuis sporten. Er zijn
verschillende sportscholen die nu hun spinning fietsen
ter beschikking stellen, maar er zijn ook heel veel
filmpjes te vinden op YouTube. Kijk ook eens naar
fitchannel.com. 
Dit is ook iets wat je met je kinderen kunt doen. En
gebruik anders je spullen in huis. Een paar keer de trap
op en af werkt ook goed en je kunt je ook gewoon
opdrukken of buikspieroefeningen doen.  Bedenk je dat
elke vorm van bewegen bijdraagt aan jouw gezondheid. 
 

Spelletjes
En dan heb je natuurlijk nog de oeroude spelletjes. Ga
lekker sjoelen of speel mens erger je niet. Ook buiten zijn
er genoeg spelletjes te verzinnen. Ga beren tellen die
iedereen voor het raam zet, spring op de trampoline of
speel tikkertje. 
Probeer ook de training van je kinderen die nu niet
kunnen sporten wat na te bootsen. Zullen ze heerlijk
vinden. 



Online programma Meer grip op je (werk)leven
Lig jij ’s nachts ook wakker? Lig je te piekeren omdat je echt niet meer weet hoe je het
allemaal voor elkaar moet krijgen? Zie je al tegen je nieuwe werkdag op wetende dat je
weer gesloopt thuis gaat komen en nog niet die dingen hebt gedaan die je wilde doen?
Zie je het af en toe even helemaal niet meer zitten en zou je het liefst lekker onder de
wol weg willen kruipen even lekker afgesloten van de buitenwereld met al haar
onzekerheden?
 
Stress, het is aan de orde van de dag en het geeft steeds meer problemen. Zo lijkt
iedereen tegenwoordig wel een burn-out te hebben of we kennen wel iemand in zo’n
situatie. Dat moet toch anders!
Zelf heb ik ook altijd last gehad van veel stress. Dit uitte zich in meerdere keren
overspannen raken. Ik kon maar niet bedenken waar het toch steeds mis ging en wat er
voor zorgde dat het me steeds opnieuw overkwam. Ik ben toen gaan zoeken naar
oplossingen die mij zouden kunnen helpen. En die heb ik gevonden! Betekent dit ik nu
nooit geen last van stress meer heb? Helaas, stress blijft altijd onderdeel van mijn leven.
Maar ik kan nu zeggen dat mijn stress veel beter beheersbaar is geworden en dat ik nu
weet welke handige tools ik in kan zetten gedurende mijn (werk)dag om mijn energie te
bewaken. En dat gun ik jou ook!
 
Ben jij iemand die momenteel veel last van stress heeft? Of ben je misschien als eens
eerder voor langere tijd uitgevallen met burn-out klachten? Merk je dat je hierdoor
‘vatbaarder’ bent geworden voor stress en staat dat een ontspannen leven in de weg?
Dan kan ik je helpen.
 
Speciaal voor jou heb ik het programma meer grip op je (werk)leven ontwikkelt. 
Hierin kun je in je eigen tempo met verschillende onderwerpen aan de slag. Ik geef je
handige tools die makkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse leven en die écht het
verschil maken. Omdat ik ook weet dat het niet altijd gemakkelijk is om iets zelf te
moeten doen heb ik aan dit programma een drietal coaching momenten toegevoegd.
Zo kunnen we samen kijken waar je staat en kan ik je helpen bij eventuele vragen. 
Aan het einde van dit programma heb jij alle tools in handen om meer grip op je
(werk)leven te krijgen en zul je je meer ontspannen gaan voelen. 
 
Klik hier voor meer info

https://www.energiqueenzo.nl/meer-grip


Kijk voor meer informatie op www.energiqueenzo.nl
of neem contact op via: info@energiqueenzo.nl
 

Volg je Energique al op social media?

"It's not the load that breaks  you down,

it's the way you carry it"

https://www.facebook.com/energiqueenzo/
https://www.instagram.com/energiqueenzo/
https://www.linkedin.com/in/miranda-de-groot/
http://energiqueenzo.nl/

