
   
17 manieren om je VITALITEIT (energiebuffer) te vergroten 

 

1 Drink water 

Van te weinig drinken droog je uit en daar word je weer sloom en moe van. Drink een glas 

water bij het opstaan en drink gedurende de dag minstens een liter. Het bevordert het lopen 

naar de toilet, ook weer goed voor je!  

 

2 Ontbijt 

Als je je ontbijt overslaat ontzeg je je lichaam waardevolle brandstoffen, waardoor je minder 

energiek aan je dag begint. Daarnaast heb je ook nog eens meer kans op overgewicht. 

Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat het overslaan van het ontbijt diabetes type 2 

in de hand werkt. Mocht een uitgebreid ontbijt er bij jou ’s ochtends niet ingaan, eet dan in 

ieder geval een stuk fruit. Een banaan is bijvoorbeeld een goede energiebron. 

 

3 Snack in de ochtend 

Zelfs na een goed ontbijt heb je rond 10.30 uur weer nieuwe energie nodig. Je lichaam heeft 

dan de meeste brandstoffen (glycogeen) van de avond ervoor weer verbrand. Trakteer jezelf 

op een mueslireep of een banaantje om je motortje goed te laten lopen. Bovendien 

voorkom je hiermee dat je je tijdens de lunch volpropt met (vet) eten.  

 

4 Skip je kopje koffie in de ochtend 

Cafeïneverslaafd? Probeer te minderen en pas na de lunch je eerste kop koffie te nemen. Na 

de lunch maakt je lichaam adenosinen aan, een soort natuurlijke slaappillen. Cafeïne is dan 

veel effectiever, vooral als je regelmatig kleine kopjes koffie drinkt. Voor een goede 

nachtrust is het verstandig om je senseo crema vier uur voor het slapen gaan niet meer te 

gebruiken. 

 

5 Zit rechtop 

Als je slenterend en met afhangende schouders door het leven gaat, kan dat een teken zijn 

dat je energie tekort komt. Volgens Robert Cooper, schrijver van High Energy Living, kun je 

door een goede houding juist een energieboost opwekken. Pas voor een goede houding de 

volgende truc eens toe: laat je schouders losjes hangen en breng je kin naar je borst. Het is 

de bedoeling dat je hierbij een lichte spanning in je nek voelt. Dan knik je zachtjes je hoofd 

een paar keer, alsof je “ja” knikt, maar buig je hoofd niet te ver voorover.  

 

6 Pauze 

“Als iets moeilijk is, is het vast niet de moeite waard.” Deze intelligente uitspraak komt van 

de altijd bierdrinkende filosoof Homer Simpson. Toch schuilt er een waarheid in. Soms helpt 



   
het om een pauze te nemen als je merkt dat je aandacht aan het verslappen is. Ga een blokje 

om, zet een muziekje op of doe de volgende ademhalingsoefening voor nieuwe energie: 

Adem diep in terwijl je tot drie telt, en adem uit terwijl je tot zes telt.  

 

7. Staand bellen 

Moet je veel bellen voor je werk? Blijf dan voortaan wat vaker staan terwijl je belt. Je rekt 

hierbij je spieren en je ademhaling wordt dieper zodat zuurstofrijk bloed in je hersenen 

stroomt. Deze energie heb je hard nodig voor als je weer eens in de wacht wordt gezet.  

 

8. Zoek blije vrienden 

Optimistische, energieke vrienden zorgen ervoor dat jij dat ook wordt. Omring jezelf dus met 

mensen die niet alleen slim en getalenteerd zijn, maar ook enthousiast en overal voor te 

porren. Dertig minuten met een negatieve zeikerd zuigt alle energie uit je weg.  

 

9. Verdeel grote projecten 

Probeer niet in een ruk door te stomen tot je omvalt. Even afstand nemen maakt je minder 

moe en productiever. Uiteindelijk ben je daardoor sneller klaar met grote klussen dan 

wanneer je het in een keer doet. 

 

10. Versterk je rug. Een sterke rug geeft je letterlijk meer ruggengraat om dingen aan te 

pakken en zorgt ervoor dat je minder snel moe bent. Voor sterke rugspieren kun je 

bijvoorbeeld de roeimachine gebruiken. Zorg hierbij voor een goede houding, met de voeten 

plat op het plankje, de knieën licht gebogen, de rug recht en de buik in. 

 

11 Een ME-momentje 

Misschien vind je het belachelijk, maar probeer het toch maar eens. Mediteren wordt niet 

voor niets al eeuwen gebruikt voor het leegmaken van het hoofd en het verkrijgen van 

nieuwe energie. Ga rechtop zitten en sluit je ogen. Adem dan snel in en uit door je neus. Je 

borst moet hierbij als een soort blaasbalg snel en mechanisch op en neer bewegen. 

 

12 Beweeg elke dag 

Door een stevige sessie in de sportschool of een stuk fietsen of joggen kun je jezelf een 

heerlijk gevoel kado doen. Tijdens het sporten maakt je lichaam endorfinen aan, waardoor je 

je positief en energiek voelt. Bovendien wakkeren endorfinen de werking van je 

immuunsysteem aan, zodat je minder snel een griepje oploopt.  

 

 



   
13. Pomp ijzer 

Een ijzergebrek put je uit. Je lichaam heeft ijzer nodig om hemoglobine aan te maken, een 

rode kleurstof in de rode bloedcellen. Hemoglobine regelt het transport van zuurstof uit de 

longen naar de organen en weefsels. Een ijzertekort verstoort dit logistieke proces en zorgt 

voor grote vermoeidheid. Een goede, natuurlijke bron van ijzer is rundvlees. 

 

14. Breng humor in je leven 

Lachen is niet alleen een prima manier om je problemen te relativeren, je wordt er ook 

gezonder en scherper van. Tijdens een lachbui worden -naast endorfinen- killercellen 

aangemaakt, afweercellen die bijvoorbeeld virussen uitschakelen. Verder wordt de 

hoeveelheid stresshormonen in je bloed verlaagt en krijgen je buik en gezicht een volledige 

workout. Daarom voel je je na een lachbui soms net zo voldaan als na een uurtje sporten. Als 

je chagrijnig uit je werkt komt, is een grappig DVD-tje dé manier om weer op te laden. 

 

15 Zoek de zon op 

De zon geeft energie, maakt je gelukkig en verhoogt je zin in sex. Dit komt omdat je lichaam 

door zonlicht serotonine aanmaakt. Een tekort aan serotonine maakt je lusteloos en moe, 

daarom voel je je in de zomer waarschijnlijk fitter dan in de herfst en de winter. Dus nergens 

meer zin in? Uitgeblust? Boek een chartervakantie naar een of ander zonnig oord en kom 

weer stralend terug. 

 

16 Sla je afzakkertje over 

Van alcohol word je moe en ontspannen, maar vlak voor bedtijd kan het de kwaliteit van je 

nachtrust verminderen. Alcohol verstoort de REM-fase van je slaap, de fase waarin de slaap 

het diepst is en waarin Carmen Electra in je dromen verschijnt. De REM-fase is dus juist de 

fase waarvan je het meest uitrust. Dus drink gerust een of twee drankjes bij het eten, maar 

probeer de laatste twee uur voor het slapen gaan niets te drinken. 

 

17 Duik er vroeg in 

Een uur extra slaap geeft net zoveel energie als twee koppen koffie. Dit principe werkt 

echter alleen maar als je vroeger gaat slapen, niet door nóg langer in je bed te blijven liggen 

op zondagochtend. Lang uitslapen maakt je slomer en verstoort je dag-nachtritme.  

Graag kom ik in gesprek om ideeën en visie uit te wisselen. Voor vragen of informatie 

Factor V op mail info@factorv.nl of op telefoonnummer 06-25433348 of  www.factorV.nl 

Een vitale dag!  Birgit Snelleman  

“Change only takes place through action” (Dalai Lama) 
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