
bewijzen dat veel lezen het verouderingsproces van het

brein kan vertragen. Veel lezen zou ook dementie tegen-

gaan.

DANKZIJ LITERATUUR LEER

JE ‘GEDACHTEN LEZEN’

Een studie in het vakblad Science bewijst dat je dankzij het

lezen van literatuur makkelijker emoties in de gezichten van

anderen herkent. Hoogstaande literatuur forceert je om je

eigen interpretatie te gebruiken bij het begrijpen van com-

plexe personages. Bij populaire fictie is dit evenwel niet het

geval.

LEZEN HELPT JE BETER SLAPEN

Veel beter dan die eeuwige smartphone waarvan het blauwe

licht je wakker houdt: een simpel boek! Een boek zorgt dat

de overgang tussen wakker en slapen vlotter verloopt waar-

door je beter slaapt. Opgelet: het boek mag wel geen thriller

zijn (veel te spannend) en het moet een fysiek boek zijn (het

licht van een e-reader houdt je wakker).

BOEKENWURMEN ZIJN EMPATISCHER

Mensen die veel fictie lezen, blijken hun medemens beter te

begrijpen. Vooral mensen die zich laten meeslepen door fic-

tie, blijken empathischer te worden, ze hebben meer aan-

dacht voor de gedachten en verlangens van anderen. Bij de

lezers die zich niet lieten meeslepen door het verhaal of non-

fictie lazen, was dit effect niet merkbaar. Q

LEZERS LEVEN LANGER

Uit een onderzoek van de Yale University School of Public

Health blijkt dat mensen die vaak lezen ook langer leven.

Lees je meer dan 3,5 uur per week (een half uurtje per dag

dus), dan heb je 23 procent minder kans om tijdens de komen-

de 12 jaar te sterven. 

LEZEN IS GOED TEGEN STRESS

Het lezen van een boek kan je stressniveau met 68 procent

doen dalen, dat blijkt uit een studie van de universiteit van

Sussex. Het maakt overigens niet uit welk boek je leest; door

helemaal in je boek op te gaan, ontsnap je aan de zorgen en

stress van elke dag, je hartslag daalt en je spierspanning ver-

mindert. Lezen is een zelfs een betere ontstresser dan bijvoor-

beeld wandelen of naar muziek luisteren.

LEZEN VERTRAAGT HET 

VEROUDEREN VAN HET BREIN

Het ouder wordende brein gaat trager werken, waardoor je

minder goed dingen kunt onthouden. Verschillende studiesLezen is een prima middel tegen stress.
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Ga er maar even gezellig bij zitten en

neem er gerust een boek bij. Lezen is

namelijk uitstekend voor je hersenen,

dat hebben verschillende onderzoeken

uitgewezen. 

deze week

gezond

Stop het getob
Herken je dit: negatieve gedachten malen in je hoofd, je denkt zinloos in cirkels en ’s nachts lig je

urenlang te kniezen? Iedereen piekert wel eens, maar wanneer je het te vaak doet, kan het je ge-

zondheid schaden. Met deze anti-tobstrategieën houd je piekeren onder controle.

Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
organizer, mediator en auteur

van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme

budgetboek’, ‘Het slimme 
organizing boek’ en ‘Rust in je

huis en je hoofd’. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

ZORGENVRIJ DOOR HET LEVEN

9 STRATEGIEËN OM TE STOPPEN MET PIEKEREN

geluksstofjes aan. Wedden dat je door te bewegen

minder vaak zult piekeren?

9. ANDEREN INSCHAKELEN

Praat met anderen over je piekergedachten, over

je zorgen en muizenissen. Je partner, een vriend

(in) of een collega die je vertrouwt, kunnen nieuw

licht op de zaak werpen en dat kan helpen om je

muizenissen te verminderen of op te lossen. Als je

je piekergedrag niet onder controle krijgt, ga dan

zeker ook bij je huisarts langs. Q

1. BEWUST WORDEN

Het is belangrijk dat je je eerst bewust wordt van

je piekergedrag. Dat kun je bijvoorbeeld doen

door, heel eenvoudig, een elastiekje rond je pols

te dragen. Elke keer als je weer eens begint te pie-

keren, trek je hard aan het elastiekje. Je ontdekt

wanneer en hoe vaak je piekert en het leidt je met-

een ook af van je negatieve gedachten.

2. NOTEREN

Tijdens het piekeren denk je meestal in cirkels

zonder dat er een oplossing volgt. Vaak wordt een

mug dan een olifant en dienen er zich nog meer

zorgen aan, terwijl dat misschien helemaal niet

nodig is. Leer je piekergedachten (her)kennen

door ze in een notitieboekje te noteren. Daarna

kun je er mee aan de slag.

3. VERVANGEN

Eens je je piekergedachten herkent, kun je ze door

iets anders vervangen: zoek ontspanning door

bijvoorbeeld te mediteren of een wandeling te

maken. Of start met iets wat je graag doet of ver-

vang je piekergedachten door andere (positieve)

gedachten.

4. IN DE PRULLENMAND

Je kunt ook komaf maken met je piekergedachten

door elke gedachte op een blad te noteren en dat

dan te verfrommelen of te verscheuren. Gooi de

proppen of snipsels daarna letterlijk van je af in de

prullenmand. Dat lucht op.

5. LAAT DE BLADEREN VALLEN

Met deze techniek krijg je controle over je getob

en kun je afstand nemen van je negatieve gedach-

ten. Leg in je verbeelding je piekergedachte op

een blad dat aan een boom hangt. Zie vervolgens

hoe het blad van de boom naar beneden dwarrelt.

Op dat moment laat je je muizenissen los.

6. AFLEIDEN

Probeer ‘s avonds en ‘s nachts je negatieve ge-

dachten stop te zetten of ze af te leiden. Denk op

die momenten aan iets leuks, bijvoorbeeld aan je

vakantie of aan de mooie momenten van de voor-

bije dag.

7. LOSLATEN

Leef in de wetenschap dat je net voor het slapen-

gaan of midden in de nacht toch geen oplossingen

kunt vinden voor je losse eindjes. Noteer daarom

je negatieve gedachten, maar liefst niet net voor

het slapengaan, want dan kunnen ze het

(in- en door)slapen bemoeilijken. Eens

je je gedachten hebt opgeschreven,

laat je ze voor de avond en de nacht

los en pak je ze de volgende dag aan.

8. BEWEGEN

Lichaamsbeweging scherpt niet en-

kel je conditie aan, maar zorgt ook

voor een verbetering van je mentaal

welzijn. Bewegen maakt blij, want

tijdens het sporten maken je hersenen

Ben je weer aan het piekeren?
Probeer je piekergedachten dan te
vangen zoals een kat een muis klist:
grijp elke piekergedachte die in je
opkomt (in gedachten) stevig vast
en ruim ze vervolgens uit de weg,
door bijvoorbeeld aan iets anders te
denken. 

Muizen(issen) vangen

Vervang je piekergedachten
door positieve gedachten.
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Bewezen: boeken lezen is goed voor je hersenen


