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STRESS?
GA ER BETER MEE OM DOOR
DEZE ONTSPANNINGSTIPS
 

Regie
Meer grip op je dag door het
creëren van je eigen Miracle
Morning

 

Voel je 
beter

Eet gezond
Hydrateer
Smoothie recept



Voor je ligt de 1e versie van het online magazine van Energique. 
Een blad die jou voorziet van allerlei tips voor een vitaal en ontspannen
(werk)leven.
Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt je aangeboden door
Energique & zo.
 
Dit blad is ontstaan vanuit mijn wens om vrouwen te helpen om meer
ontspanning uit hun (werk) leven te halen. 
Vrouwen vinden het vaak lastig om werk en privé op een goede manier 
te combineren. Ze hebben daarbij heel wat ballen in de lucht te houden.
Ze zijn vaak erg zorgend en weten zichzelf goed weg te cijferen. 
Dit heeft invloed op het welbevinden en is onnodig. 
 
Mijn missie is om ervoor te zorgen dat alle vrouwen op een ontspannen 
manier kunnen werken en leven. Ik doe dat door vrouwen te begeleiden 
en ze tools aan te reiken die hun leven makkelijker en overzichtelijker maakt.
Niet alleen maar bij de theorie blijven hangen, maar juist 
praktische tools die je gemakkelijk in kunt zetten in je dagelijkse leven zodat 
je echt het verschil merkt. 
 
Ik wens je veel plezier met het lezen van dit magazine en hoop dat ik een
bijdrage kan leveren aan het terugdringen van stress in jouw leven.
Mocht je na het lezen van dit magazine nog vragen of tips hebben dan kom ik
graag met je in contact. 
Dat kan via info@energiqueenzo.nl.

Welkom

Liefs Miranda



Voeden in plaats van vullen
 

Tegenwoordig hebben veel mensen te
maken met overgewicht. Deze mensen zijn
meestal ondervoed, dat betekent dat ze
niet de voedingstoffen krijgen die hun
lichaam nodig heeft. Om je energique te
voelen is het in eerste instantie belangrijk
om je lichaam te voeden in plaats van te
vullen. 
Dit komt neer op het eten van veel
groentes en fruit, noten, zaden, kiemen en
voldoende water drinken. Je lichaam heeft
voor de vertering van deze producten niet
veel energie nodig waardoor er meer
energie overblijft voor andere zaken. Je
zult merken dat je je veel fitter gaat voelen.
Een goede manier om je groente en fruit
inname te verhogen is om te starten met
het drinken van smoothies en rauwkost toe
voegen aan je normale maaltijden. 

Omdat het niet gemakkelijk is om zo
maar je voedingspatroon om te
gooien kun je beginnen met het
toevoegen van gezonde producten
aan je normale dieet. Bouw dit in
kleine stappen uit zodat het een
gewoonte voor je wordt. Op die
manier maak je het jezelf een stuk
gemakkelijker en is het beter vol te
houden.

Recept
 

Doe al deze ingrediënten in een
blender en mixen maar! 

Drink het met een rietje, dat is beter
voor je tanden.

Na het proeven van deze
overheerlijke smoothie wil je nooit
meer terug naar je boterham met

kaas.

avocado mango smoothie
2 handjes verse spinazie

handje diepvries avocado
handje diepvries mango

banaan
250 ml kokosmelk

 



Noten zijn gezonder dan gedacht 
wordt. Ze bevatten vitamines en 
mineralen als magnesium, kalium, 
calcium, ijzer, koper en selenium. 
Vijf redenen om noten te eten:
 
1. Noten geven een verzadigd gevoel
Volgens onderzoek kom je weinig aan
wanneer je noten toevoegt aan je
dagelijkse voeding. Dit komt doordat noten
vullend zijn, waardoor mensen minder
opscheppen. Noten bevatten namelijk
onverzadigde vetten, vezels en eiwitten.
Hierdoor functioneren ze als volwaardige
vleesvervangers.
 
2. Noten zijn goed voor hart- en
bloedvaten
Noten bevatten arginine. Dit is een
aminozuur, en maakt deel uit van een
proces dat de bloedvaten wijder maakt.
Zuurstofrijk bloed kan hierdoor vrijer
stromen door het lichaam. Zo heb je
minder kans op een verhoogde bloeddruk
en hartproblemen.
 
3. Rijk aan gezonde vetten
In noten zitten voornamelijk onverzadigde
vetten. Dit zijn vetten die voortkomen uit
plantaardige producten.
Door het eten van noten daalt het
cholesterolgehalte. Die daling verkleint de
kans op hart- en vaatziekten. 
 

Wel belangrijk om te weten, is dat de
ene soort meer onverzadigde vetten
bevat dan de andere. Hazelnoten,
walnoten of amandelen bevatten
bijvoorbeeld meer onverzadigd vet en
minder verzadigd vet dan
cashewnoten of pinda’s.

G O  N U T S



4. Een boost voor je dagelijkse
voeding
Niet alleen zijn noten goed voor je hart
en bloedvaten, ze zijn ook rijk aan
belangrijke voedingsstoffen. De
meeste bevatten magnesium, vitamine
E en eiwitten. Veel van deze
voedingsstoffen zijn antioxidanten die
goed zijn voor het haar, de huid en de
nagels.
 
5. Smaakmakers, geen dikmakers
Of je noten in de yoghurt doet of op
een boterham, je eten gaat er
lekkerder door smaken. Maar hoeveel
moet je ervan eten? De meeste
voedingsexperts adviseren een
handvol noten per dag. Met een kom
muesli of salade erbij heb je dus zo
een heerlijke maaltijd te pakken.
 
Extra tips bij het eten van noten:
Eet vooral ongeroosterde noten. 
Veel belangrijke voedingsstoffen gaan
namelijk verloren wanneer noten
geroosterd of gebrand worden. Eet
noten regelmatig, maar wel in kleine
porties.
 
Eet noten zo vers mogelijk, dan
bevatten ze de meeste
voedingsstoffen.
Door licht en lucht kunnen noten
sneller hun smaak verliezen, bewaar
ze dus niet te lang en hou ze droog en
goed afgesloten.
Eet bij voorkeur ongezouten noten,
want zout verhoogt de bloeddruk.

Bron: gezondheidsnet

https://www.gezondheidsnet.nl/


Hydra
teren
 

-

Ons lichaam bestaat voor 68% uit water
afhankelijk van leeftijd en geslacht. Het is
daarom belangrijk om voldoende
gehydrateerd te blijven. Op het moment
dat je merkt dat je dorst hebt, ben je
eigenlijk al te laat en heb je last van
uitdrogingsverschijnselen wat vaak
hoofdpijn tot gevolg heeft. Zorg er daarom
voor dat je elke 2 uur een glas water
drinkt.

Vaak wordt honger met dorst verwart en gaan mensen eten terwijl ze eigenlijk
dorst hebben. Neem daarom bij een hongergevoel altijd eerst een glas water en
kijk of het hongergevoel verdwijnt. Dat kan je op een dag een hoop calorieën
schelen.
 
Start je dag met een glas lauwwarm water met een uitgeperste halve citroen. Het
ontzuurt je lichaam, bevordert de spijsvertering en je lichaam krijgt een
energieboost door de overload aan vitamine C. Drink dit wel met een rietje voor het
behoud van je tanden. 
 
Ben jij een van die mensen die altijd vergeet te drinken, zorg dan dat je
bijvoorbeeld een kan water op tafel hebt staan of zet je alarm op je telefoon. In het
begin gal je misschien wat vaker naar het toilet, maar dit neemt uiteindelijk weer af.



HEY KOM EENS VAN
DIE BANK AF

Tips om in beweging te komen

Ben jij iemand die 's ochtends uit haar bed
rolt, aan tafel eet, dan vervolgens met de
auto naar het werk gaat, daar de hele dag
op een bureaustoel zit, de pauze zittend
doorbrengt en vervolgens weer met de
auto naar huis gaat om de avond op de
bank door te brengen?
Dan wordt het tijd om daar eens
verandering in te brengen want het vele
zitten geeft je niet alleen een platte kont,
je wordt er ook niet slimmer op.

1

Oefening voor een energieboost

Om je lichaam 's ochtends eens lekker wakker te
schudden en een energieboost te krijgen kun je
de volgende oefening doen:
ga in een renhouding staan en beweeg zo snel
mogelijk met je armen heen en weer alsof je op
je plaats aan het hardlopen bent. Houd dit een
halve minuut vol.
Kom even 10 seconden op adem en herhaal de
oefening nogmaals. Doe dit in totaal 3 keer.
Je hartstlag gaat omhoog en je zult merken dat
zo'n simpele oefening best wat van je
uithoudingsvermogen vraagt.

Goedemorgen



Sport zonder te sporten
2

Pak eens wat vaker de fiets. Breng je kind op de fiets
naar school, haal die boodschapjes eens op de fiets,
parkeerde auto wat verder weg van je werk,
neem de trap ipv de lift. Ongemerkt krijg je zo heel wat
meer beweging en het is nog lekker ook.

Maak een lunchwandeling3
In plaats van je pauze zittend door te brengen kun je er ook
voor kiezen om een wandeling te maken. Trommel wat
collega's op voor de gezelligheid of ga lekker alleen om je
hoofd leeg te maken. Het maken van een lunchwandeling
zorgt voor hernieuwde energie om de middag goed vol te
houden.

Ga spelen met je kind4

Lekker even dollen met je kind,
spelen met een bal of tikkertje
doen of op de trampoline. Je
doet er niet alleen je kind een
plezier mee, maar ook jezelf. 
Gratis beweging en je bent
meteen the best mom ever. Wat
wil je nog meer? 
Voor de vrouwen onder ons die
geen kind hebben; een huisdier
volstaat ook prima.

Ga sporten5

Voor veel vrouwen is het nog een
hele opgave; daadwerkelijk gaan
sporten.
Ik snap dat het veel aantrekkelijker is
om na een vermoeiende werkdag in
je huispak op de bank te schieten.
Toch is het aan te raden om wel te
gaan sporten, het houdt je fit en geeft
je energie. Kies voor een sport die bij
je past of bij gebrek aan tijd ga vanuit
huis sporten. Een aanrader is
fitchannel.com.



S T R E S S
WAS ALTIJD
DE RODE DRAAD IN MIJN
EIGEN LEVEN
Met haar bedrijf Energique wil stress- en burn out coach Miranda
de Groot (42) vrouwen helpen om vanuit ontspanning te leven en
te werken. 
Miranda: 'alles begint met de juiste mindset.'

e zou rustig mogen stellen dat
ik een harde werker ben.

J

Ik neem altijd mijn verantwoorde-
lijkheid, lever goede resultaten op
tijd af, je kunt van mij op aan.
Miranda, die regelt het wel.
Jaren geleden, in mijn toenmalige
baan, begon dat grote
verantwoordelijkheidsgevoel alleen
wel haar tol te eisen. Ik voelde me
zo verantwoordelijk, dat het me niet
meer lukte om te ontspannen. Het
was continu een chaos in mijn
hoofd, ik was het overzicht kwijt. Ik
kreeg last van negatieve gedachten:
voelde me verloren, eenzaam,
onbegrepen en ik vond mezelf een
enorme zwakkeling.
Bovendien nestelde die negativiteit
zich in mijn lijf: alles ging pijn doen
en wanneer de stress heel heftig
was, zaten mijn rug, schouders en
nek helemaal vast.

Uiteindelijk werd ik ziek en viel ik uit
met overspannings- verschijnselen.
Later is dat nog eens gebeurd, ik had
namelijk nog niet geleerd hoe ik met
stress moest omgaan.
Ik had er altijd baat bij om veel te
lezen over het onderwerp burn-out
en overspannenheid.
 
Veel herkenning
 
Ik herkende me in de verhalen en 
het gaf me de informatie die ik nodig
had om te begrijpen wat er met me
aan de hand was.
Toen ik de opleiding startte viel mijn
partner uit met een stevige burn-out.
Hij is uiteindelijk een jaar uit de
running geweest. Nu was ik partner
van iemand met heel veel stress en
ik kan je vertellen dat het niet altijd 
makkelijk is om te zien dat 
degene waar je zo van houdt zo 
aan het struggelen is. 



Daar komt nog eens bij dat alles
natuurlijk wordt geprojecteerd op
degene die het dichtst bij je staat.
Niet een hele leuke tijd. Wat vooral
erg vervelend was was dat de
begeleiding vanuit het werk niet
fantastisch was. Het probleem werd
compleet bij hem neergelegd. Hij
was ziek dus hij moest ook maar
zorgen dat hij weer beter werd. Het
is uiteindelijk best een zoektocht
geweest om de juiste hulp te
vinden.

Door erover te lezen

begreep ik wat er

met me aan de hand

was

Opleiding
 
In 2016 besloot ik om
de opleiding
Stresscounselor te
gaan volgen. In
eerste instantie
eigenlijk alleen om 

 
 

 
 

meer over omgaan met stress te
leren voor mezelf want dat bleef
wel steeds een issue. Nadat de
opleiding net was gestart
gebeurde er een vreselijk ongeluk
op mijn werk waarbij een collega
is omgekomen.

Door dit heftige ongeluk raakte ik
getraumatiseerd en bereikte mijn
stress een piek. 
Ik heb toen overwogen om te
stoppen met de opleiding, maar ik
ben blij dat ik dat uiteindelijk niet
heb gedaan. Het heeft me achteraf
heel goed geholpen bij de
verwerking van mijn trauma.

Eigen bedrijf
 
Na al mijn eigen
ervaringen en kennis
die ik in de loop der
jaren heb mogen
opdoen, ontstond de
wens om anderen te
helpen. 

 

 
 

Met Energique hoop ik veel
mensen te mogen begeleiden in
hun strijd tegen stress. 
 

Energique groet

Miranda



Tips om ontspannen te werken

Tips voor meer ontspanning in je werk 
 
 

Sta een half uur
eerder op zodat je in

alle rust kunt
ontwaken

Niks is irritanter en geeft
meer stress als 's ochtends

meteen in de hectiek
stappen. Door eerder op te
staan geef je jezelf de tijd

om ontspannen de deur uit
te gaan, dit heeft effect op

je hele dag en je bent
meteen in the lead.

1

Zorg dat je je dag plant

Zorg dat je de avond van
tevoren de broodbakjes

klaarmaakt voor jezelf en de
kinderen. Leg al je spullen klaar.

Niks staat jou in de weg om
ontspannen naar je werk te

gaan. Weet ook van tevoren wat
er te wachten staat op je werk,
zodat je niet voor verassingen
komt te staan.De touwtjes zelf

meer in handen nemen gaat
veel stress oplossen.

2

Blok het eerste en laatste
uur van je agenda

Door dit te doen creëer je een
rustig begin en een rustig einde
van de dag. Gebruik het eerste
uur om je voor te bereiden op
werkzaamheden en het laatste
uur om je werkzaamheden af te
sluiten en je voor te bereiden op

de volgende dag zodat je met
een opgeruimd gevoel naar huis

kunt gaan.

3



Drink veel water

Water drinken is essentieel om
je gezond en fit te houden. Zorg
ervoor dat je voldoende water
drinkt op je werk.Het voordeel
van veel drinken is dat je ook

vaker naar het toilet moet,
allemaal extra beweging.

Voordat je het weet zit je de
hele dag achter je pc.

5

Stem je werkzaamheden
zoveel mogelijk af op je

biologische ritme.

De meeste mensen zijn het fitst
in de ochtend en plannen vaak

dan de lastige klussen. Maar
misschien werkt dat wel niet voor
jou. Onderzoek wat voor jou het
moment van de dag is waarop je

het meest alert bent en stem
daar je werkzaamheden op af.

6

Microbreak

Zorg dat je tussen je taken door een
moment neemt om te ontspannen.

Kom even in beweging, ga even naar
het toilet of doe een

ademhalingsoefening. Zo'n
microbreak zorgt ervoor dat je

lichaam even ontspant voordat je
weer doorgaat. 

7

Zorg voor ontspanning
tijdens je reistijd

Of je nu met de trein reist, de auto
of de fiets, zorg ervoor dat je je

reistijd ontspant op een manier die
bij je past. Dus lees een boek,

luister muziek of een e boek of doe
een spelletje. Zorg ervoor dat je iets

doet wat je leuk vindt. Het heeft
geen zin om je te storen aan de file,

extra reistijd of andere zaken. Je
hebt er toch geen invloed op.

4



Doe wat rokers doen

Dit is zeker geen betoog om te gaan
roken, maar er zijn een aantal dingen

die rokers heel goed doen:
Ze nemen regelmatig een moment om

te ontspannen, door te inhaleren
worden ze rustiger en ze doen vaker

aan beweging. In tegenstelling tot
mensen die altijd maar hard door

werken en de hele tijd op een stoel
blijven zitten is dit wel gedrag wat

gekopieerd mag worden. 

9

Werk in blokken

Echt productief werken kan alleen als je
niet steeds wordt afgeleid. Deze tip is niet

overal haalbaar maar met name als je
thuiswerkt kan het heel veel voor je doen. 

Zet een kookwekker of je telefoon op 25
minuten en zet alle mogelijke afleidingen

af (mailalert uit, telefoon op stil enz.).
Werk nu de komende 25 minuten

onafgebroken aan je taak en neem dan 10
minuten pauze. Op deze manier krijg je in

korte tijd veel meer gedaan en geef je
tevens een signaal aan je lichaam af dat na

een inspanning ontspanning volgt. Dit
geeft veel rust en je zult veel meer

ontspannen aan het werk zijn. 

10

Adem in, adem uit

Mensen die gestrest raken gaan vaak
verkeerd ademhalen. Je ademhaling zit
dan veel hoger (borstademhaling) dan
de gewenste diepe buikademhaling. 

Om dit te voorkomen is het goed om te
letten op je ademhaling en af en toe

even de tijd neemt om een oefening te
doen. Adem 3 keer in door de neus en
6 tellen uit door de mond. Let erop dat
je buik goed uitzet bij het inademen en
juist weer intrekt bij het uitademen. Je
zult merken dat je hier erg rustig van

wordt. Dit is tevens een goede manier
om tot rust te komen als je ergens

gespannen voor bent. 

8



Energiedip
 

Drink genoeg water
Onderzoek heeft aangetoond dat een
afname van twee procent
lichaamsvocht kan leiden tot 20%
minder energie.
Dit komt doordat het lichaam bij gebrek
aan vocht de hoeveelheid bloed
verkleint, waardor minder zuurtstof bij
de spieren en hersenen kan komen. 
Wees alert op het dorstsignaal dat je
lichaam afgeeft. Zet een glas water op
je bureau of neem een flesje water mee
voor onderweg.

Meer groen op je bureau
Planten zoals een ficus, varen, en gerbera zijn planten die de lucht zuiveren. Ze zetten
overdag CO2 om in zuurstof en brengen waterdamp in de lucht, waardoor de
luchtvochtigheid verbetert. 
In kantoren met een slecht binnenklimaat kan één kamerplant per medewerker als een
hoop klachten verhelpen.
 

Eet een banaan
Stop een banaan in je tas. Een banaan is een bron van verschillende soorten
koolhydraten. De energie wordt langzaam verdeeld over het lichaam. Een banaan kun
je op verschillende manieren verwerken: in een smoothie, plakjes op je brood of bak
een lekkere bananenbrood.
 

Kom in beweging
Als je last hebt van een energiedip is het goed om in beweging te komen. Zodra je in
beweging komt stroomt er zuurstofrijk bloed door je lichaam naar je hart, spieren en
hersenen. Regelmatig even in beweging komen, ook al is het maar voor een minuutje,
voorkomt een dip.



M A A K  J E  E I G E N  M I R A C L E

M O R N I N G

Mensen die 's ochtends eerder opstaan
zijn energieker en krijgen meer gedaan
op een dag. Toch is het niet altijd
gemakkelijk om op tijd op te staan, dat
vergt wel wat aanpassingen in je ritme.
Zeker als je van nature al niet een
ochtendmens bent en met regelmaat
nog even op de snooze knop drukt.
Toch kan het je veel opleveren. Als je
vanaf het moment van opstaan meteen
de controle neemt werkt dit door in de
rest van je dag. Dit geeft niet alleen een
heel fijn gevoel, maar is ook meteen
heel ontspannend. Even wat tijd voor
jezelf voordat je weer in actie moet. Je
zult verbaasd zijn wat je in een half uur
gedaan kunt krijgen en dan heb je
meteen al een powerstart gemaakt.
Hoe lekker zou dat zijn? 
 
 
Zet 's ochtends je wekker een uurtje
eerder en besteed een half uur tot een
uur aan jezelf. Suggesties om dit uur in
te vullen zijn: mediteren, visualiseren,
lezen, affirmaties, bewegen of
gewoon even lekker een kop thee
drinken of genieten van je ontbijt. Je
bent vrij om het in te delen zoals jij het
wilt en zolang als je wilt. Probeer het 
gewoon eens uit. 
Maak er in ieder 
geval een ochtend van waar je 
voor uit je bed wilt komen!



Burn out
happens when
you avoid being
human
for too long 
 

Volg je Energique al op social media?

Of neem contact op via: info@energiqueenzo.nl

http://www.instagram.com/energiqueenzo
http://www.facebook.com/energiqueenzo

