deze week

gezond

EVEN STOPPEN DOET JE GOED
10 GEZONDE REDENEN OM VAKER TE PAUZEREN

Een pleidooi voor meer pauze
Je leeft in sneltreinvaart. Pauzes sla je over in de hoop je deadlines te halen en je neemt minder
nachtrust in de hoop dat je meer voor elkaar krijgt. Pauzeren vind je tijdverlies. Toch is pauzes
nemen noodzakelijk voor een goede gezondheid. Gedaan met het bedenken van excuses: met
deze redenen sla je nooit meer een pauze over!
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Extra tip: pauzeer
om ‘niets’ te doen
Ja, ook daarvoor dienen pauzes: om
ze aan ‘niets’ te besteden. Helemaal
‘niets’ doen, is best een uitdaging,
maar wel heerlijk ontspannend.
Introduceer ‘nietsdoen’ in je drukke
schema en maak er een goede gewoonte van.

1. PAUZEER OM OVERBELASTING
TE VOORKOMEN
Een korte periode druk bezig zijn, is best oké,
maar als het te lang aanhoudt, riskeer je overbelasting: je hebt geen fut meer, bent geïrriteerd,
slaapt slecht. Een burn-out loert om de hoek.
Voorkomen is beter dan genezen: pauzeer op tijd
om je batterijen weer op te laden.
2. PAUZEER ALS JE
TE WEINIG TIJD HEBT
In een overvolle agenda is er toch geen ruimte om
te stoppen, denk je? Maar juist dan is het slim om
even te vertragen om te evalueren en vooral je
prioriteiten te bepalen. Wil je zo doorgaan of ga je
het anders aanpakken?
3. PAUZEER OM TE
KUNNEN FOCUSSEN
In een wereld vol verleidingen ben je vaak afgeleid. Pauzeren is nuttig als je jezelf erop betrapt
dat je niet met je belangrijkste werk bezig bent,
maar met details. Na je pauze kun je opnieuw focussen en je blik en energie op de belangrijke zaken richten.
4. PAUZEER OM AFSTAND TE NEMEN
Soms heb je voor een probleem één oplossing
voor ogen, maar het wringt. Stop en neem even
afstand van het probleem. Als je na die pauze je
gedachten opnieuw op het probleem richt, is de
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kans groot dat je nieuwe – en efficiëntere – oplossingen hebt gevonden.
5. PAUZEER ALS JE NIET
OPTIMAAL FUNCTIONEERT
Meestal weet je wel wanneer de kwaliteit van je
werk lijdt onder het feit dat je altijd maar doorgaat. Stop dan even om de redenen hiervan te achterhalen. Dat helpt om weer kwaliteit te kunnen
afleveren.
6. PAUZEER OM ADVIES TE VRAGEN
Lange tijd in je eentje doorgaan kan ook contraproductief werken. Soms is het slim om te pauzeren om advies te vragen, want anderen kunnen ervaringen delen waarmee je heel wat tijd en energie wint.

Overal is er wel wat te ontdekken. Zorg dat je ook
je smartphone en mailbox een pauze gunt.

7. PAUZEER OM GEZELSCHAP
OP TE ZOEKEN
Het is altijd slim om te pauzeren in het gezelschap
van anderen. Daarmee laad je je batterijen sneller
op en daarna kun je er weer als herboren tegenaan.

9. PAUZEER VOOR EEN GOEDE
BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Op tijd je werkdag afronden, of al je verplichtingen laten voor wat ze zijn en tijd vrijmaken voor
wie je lief is of voor tijd voor jezelf: het zijn altijd
goede redenen om te stoppen met je werk.

8. PAUZEER OM NIEUWE
HORIZONNEN TE ONTDEKKEN
Als je een druk leven hebt, is het ook goed om langere pauzes, zoals vakantie, in te lassen. Nieuwe
horizonnen ontdekken, mensen ontmoeten, de
routine van elke dag doorbreken. Dat kan in verre
oorden, maar evengoed in je eigen straat of dorp.

10. PAUZEER OM JE
OVERWINNINGEN TE VIEREN
Heb jij het te druk om te genieten van alles wat je
tot nog toe hebt bereikt? Onderschat de kracht van
de beloning niet. Maak er tijd voor, want jezelf
belonen geeft je dat broodnodige duwtje in de
rug. Q

Om uit te proberen: 5 tips
voor meer rust op het werk
Zou jij ook graag wat minder
stress hebben op het werk? Indien het niet om structurele
stress gaat en je écht te veel op
je boterham krijgt, kun je met
enkele ingrepen voor meer rust
op de werkvloer zorgen.
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1. E-MAILS OP VASTE TIJDSTIPPEN
Lees je e-mails op vaste tijdstippen. Leg voor jezelf enkele momenten vast waarop je je mailbox
zal openen en je doorheen de stroom berichten zal
ploegen. Zo kan je je even volledig daarop focussen en daarna weer al je concentratie richten op
andere taken.

Kleine ingrepen kunnen zorgen voor meer rust op het werk.

2. WEES PRODUCTIEF
OP HET JUISTE MOMENT
Je bent niet op elk moment van de dag even productief of geconcentreerd. Sommigen zijn ochtendmensen, anderen zijn op hun best in de na-

middag. Plan de moeilijkste taken of dossiers in
wanneer jij het beste functioneert.
3. BEWAAR HET OVERZICHT
Velen hebben de neiging om alles op post-its te
schrijven. Als je dan iets gevraagd wordt, weet je
zeker dat je het antwoord ergens opgeschreven
hebt, maar waar… Gebruik liever een schrift of
boekje waarin je alles op een overzichtelijke manier kan opschrijven en ordenen.
4. KLEINE EN GROTE WERKJES
Probeer de berg werk wat kleiner te maken door
het op te delen in kleinere stukken. Zo vermijd je
dat de moed je in de schoenen zakt nog voor je aan
de werkdag begint.
5. LEER NEEN ZEGGEN
Moet je altijd maar meer en meer presteren en sta
je bijna voortdurend onder stress om alles op tijd
af te krijgen of om die deadline te halen? Te veel is
gewoon te veel, en zeg daarom ook eens ‘neen’
tegen alweer een nieuwe opdracht. Bedenk dat je
baas ook niets aan jou heeft als je overwerkt thuis
moet blijven. Q (ms)

