
stress & burn-out

Leefregels voor de eerste twee maanden
(of zolang nodig is)

Zorg voor regelmatige rustpauzes (extra herstel), vooral na een inspannende 

bezigheid. Stop in elk geval met activiteiten voordat je moe bent, omdat je zoveel 

mogelijk moet voorkomen dat het lichaam noodenergie aanmaakt.

Uitslapen mag 
en is zelfs goed. 
Je hoeft geen 

wekker te zetten.

Neem ruim de tijd 
voor het opstaan, 

douchen, aankleden, 
ontbijten, e.d.

Ga na elke 
activiteit even 
liggen om de 

batterij weer op 
te laden.

Houd iedere 
activiteit kort. 
Stop zodra je 
moe wordt.

Ga een beetje 
rommelen en 

lummelen zonder je 
schuldig te voelen 

omdat je niet nuttig 
bezig bent.

Doe steeds één 
ding tegelijk, 

voorkom 
multitasken.

Onderneem
maximaal één korte 
activiteit buiten de 
deur, om de dag. 
Blijf dicht bij huis.

Laat na
wat niet

per se hoeft.



Ga op een vast, 
vroeg tijdstip naar 
bed, niet later dan 
23u. Blijf niet voor 

tv hangen.

Lees simpele, 
ontspannende 
dingen (strips, 
kinderboeken, 

tijdschriften, ...).

‘s Middags tussen 
13u30 en 15u: 
siësta houden. 
Als je niet kunt 

slapen: rusten is 
ook goed.

‘s Avonds: vertragen, 
avondritueel. Doe dingen 

waardoor je je slaap 
goed voorbereidt zoals 

ontspanningsoefeningen, 
een bad nemen, een 

tijdschrift doorbladeren, 
muziek luisteren, ... .

Voorkom 
presteren, 

haasten of iets 
per se af willen 

maken.

Ga op een vast, 
vroeg tijdstip naar 
bed, niet later dan 

23u. Blijf niet voor tv 
hangen.

Probeer te zorgen 
voor een rustige, 

ononderbroken slaap 
in een donkere, stille 

slaapkamer die je uitnodigt 
om te ontspannen.

Televisie 
en computer vermoeien 
je hersenen, zit dus zo 

weinig mogelijk en zo kort 
mogelijk achter het scherm. 
Computerspelletjes laat je 

beter links liggen.

‘s Ochtends 
maximaal 30 

minuten kwalitatief 
wandelen. Daarna 

even liggen en 
bijkomen.

GetBetter.be

Herstellen van een burn-out 
kan je niet alleen. Vind de 
coach die best bij jou past 
via www.getbetter.be

Volg ons via Instagram & 
Facebook voor dagelijkse tips. 

Abonneer je op ons 
YouTube kanaal voor interviews 

met burn-out experts.

https://getbetter.be/
https://www.instagram.com/getbetter_burnout/?hl=nl
https://www.facebook.com/getbetterburnout/
https://www.youtube.com/channel/UCwUJSRYU_HNBqZae1ICFgtQ

