
Hoog tijd voor een dutje.

Volgens Australische on-

derzoekers moeten we gewoon

twee keer per dag slapen. Dat

zou veel beter zijn dan één

(lang) stuk door te slapen, en

bovendien deden onze voorou-

ders het ons al voor.

Wetenschappers van Australi-

sche universiteiten menen dat

twee aparte slaapperiodes ge-
durende de dag heel wat voor-
delen bieden: “Tweemaal per

dag slapen zorgt voor twee pe-

riodes van verhoogde activiteit, creativiteit en

waakzaamheid. Slaap je aan één stuk door – dus

de voorgeschreven 8 uur per nacht – dan ken je

ook een lange periode waarbij je wakker moet

blijven. Dan heb je last van slaperigheid geduren-

de de dag en neemt ook de productiviteit af.”

Volgens hen is het idee dat iedereen ’s nachts 8
uur zou moeten slapen iets dat pas recentelijk
bedacht of ontstaan is, terwijl ons lichaam ei-
genlijk gemaakt is om tweemaal per dag te sla-
pen. Antropologen menen dat de industriële re-
volutie een einde maakte aan het tweemaal sla-

pen per dag. En het fenomeen
‘slapeloosheid’ verscheen
bovendien ook pas aan het
einde van de 19de eeuw, toen

we ermee ophielden om twee-

maal te slapen per dag.

De onderzoekers geloven ook

dat de Spanjaarden met hun
traditionele siësta een voor-
beeld zijn voor de rest van de

wereld. Vlak na de middag

worden we moe en zegt onze

biologische klok immers dat

het tijd is voor een dutje. Een

paar uur slapen zorgt er evenwel voor dat we vol-

ledig fris de rest van de dag kunnen doorbrengen. 

Ideaal zou een ‘bi-fasische slaap’ zijn, waarbij je

twee aparte blokken van 4 uur over je dag (en

nacht) verdeelt. Nu is het wel zo dat je niet zelf

zomaar kiest wanneer je een dutje moet doen: dat

bepaalt je lichaam voor jou. Het tweedelige slaap-

schema zou er in elk geval voor zorgen dat je pro-

ductiever, minder gestrest en gezonder bent.

Wij willen het best eens proberen. Maar of het

praktisch haalbaar is om overdag een viertal uur-

tjes te slapen, blijft nog de vraag... Q (nt)

Een dutje overdag biedt voordelen.
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Onderzoekers willen dat we 
twee keer per dag slapen KWAALTJES

We krijgen er helaas allemaal wel eens

mee te maken: een stijve nek, een op-

geblazen gevoel, oorsuizingen, ver-

moeide ogen, hoofdpijn of andere

kleine maar uiterst vervelende kwaal-

tjes. Tuurlijk kun je dan meteen een

pijnstiller nemen of een zalfje smeren,

maar heb je al eens aan zelfmassage

gedacht? 

TIJDENS JE PAUZE
Het boek Masseer zelf je pijn weg van

Janine Bharucha bevat 50 eenvoudige
oefeningen en massagetechnieken
die je zelf tijdens een korte pauze kunt

toepassen. De technieken worden stap

voor stap en in woord en beeld uitge-

legd, zodat je makkelijk zelf aan de

slag kunt. De massages zijn makkelijk

toe te passen en vooral: ze zijn nog

leuk ook! Q (nt)

Masseer zelf je pijn weg - Janine

Bharucha - 9,99 euro - Uitg. M-

Books

Relaxen voor doe-het-zelvers

deze week

gezond

6. OVERDRIJF NIET
Geef niet te veel complimenten aan het adres van één persoon. Je wil de

ander immers niet het gevoel geven dat je hem of haar aan het stalken bent.

7. STEL GEEN HOGE EISEN
Verwacht niet dat je na het geven van een compliment meteen overladen

wordt met complimenten van anderen. Dat is niet de bedoeling. Een compli-

ment geef je onbaatzuchtig, zonder verborgen agenda. 

8. NEEM EEN COMPLIMENT DANKBAAR AAN
Ook het ontvangen van een compliment kun je leren. Het geven van een

compliment vraagt moed, er één ontvangen doe je dus met respect. Veeg een

compliment niet met een cliché van tafel, maar bedank de gever, bijvoor-

beeld met een eenvoudig “Dank je, dat is lief van je!” Q

1. GÉÉF COMPLIMENTEN
Eerst en vooral: gééf complimenten en doe het gul, zonder de verwachting iets

terug te krijgen. In het begin kan het wat onwennig aanvoelen, maar je zal snel

merken dat het best makkelijk is én dat het ook voor jezelf opbrengt. Hoe

vaker je complimenten geeft, des te beter het zal gaan.

2. GEEF OPRECHTE COMPLIMENTEN
Een compliment heeft enkel effect als het gemeend is. Geef enkel compli-

menten als er echt een aanleiding is, doe het vanuit je hart en zonder bijbedoe-

lingen. Gebruik geen dure woorden of algemeenheden, maar toon een op-

rechte appreciatie waarmee je de ander verrast. Ga met empathie op zoek naar

het goede in de ander.

3. FOCUS OP TALENTEN EN STERKTES
De meest effectieve complimenten focussen op het karakter, de daden en keu-

zes, talenten en sterktes van anderen. Of op schijnbaar kleine, maar waarde-

volle pluspunten. Een compliment over het uiterlijk kan slecht vallen. Men-

sen hebben immers niet altijd zelf in de hand hoe ze eruitzien en ook de knap-

ste mannen of vrouwen kunnen er zich oncomfortabel bij voelen.

4. DIT DOE JE BETER NIET
Vertel geen leugens, enkel omdat je de andere persoon graag hebt. Of geef

geen complimenten om leuk te worden gevonden. Het gaat er niet om dat je

goed overkomt, wel dat anderen zich speciaal voelen. Blijf altijd oprecht,

want leugens worden toch doorprikt. 

5. DRUK JEZELF OPRECHT UIT
Er bestaat geen perfecte manier om een compliment over te brengen. Meen

echt wat je zegt en waak erover dat je echt en oprecht overkomt. Laat geen

ruimte voor misverstanden. Spreek luid en duidelijk en in de ik-vorm. Let op

je toon: gooi je compliment niet al grappend of sarcastisch in het gesprek.

Zoek oogcontact en onderlijn je compliment bij voorkeur met een glimlach.

Strooi met complimenten
Complimenten dragen bij aan een betere wereld. Dat is het motto van Complimentendag op 1

maart. Een compliment doet wonderen, voor de ontvanger én de gever. Het bevordert je zelfver-

trouwen, je relaties, je energie, je gezondheid en geluk. Gééf complimenten, het kost niets!

Tover met een
complimentje een lach

op het gezicht van je
collega.
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Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, organizing 

expert en auteur van ‘Het handboek
voor de spitsuurvrouw', 

‘Het slimme budgetboek' en 
‘Het slimme organizing boek'. Met

haar bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

MAAK ANDEREN ÉN JEZELF GELUKKIG
DANKZIJ DEZE 8 TIPS

Ook online, zoals op Facebook,

Twitter of Instagram, mist een wel-

gemeend compliment zijn effect

niet. Klik voortaan niet enkel op de

like-knop, maar voeg er ook een

compliment aan toe. Of verwerk je

appreciatie voor iemand in een

videoboodschap.

Online complimentjes geven


