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Medefinanciering door

Waarom belangrijk?
¡ Hoeveelheid activiteiten die mensen met chronische pijn en/of
aanhoudende lichamelijke klachten aankunnen, is vaak
minder/lager dan voor de ziekte of het ongeval.

¡ Chronische pijn houdt vaak een wisselend activiteitenniveau in
(goede en minder goede of slechte dagen).

Slim omgaan met je energie
¡ Meer nood aan rust in vergelijking met vroeger.

Maar ook…?
¡ Eerder overbelasten (negeren grenzen) of onderbelasten
(vermijding)?

¡ Minder kunnen dan vroeger

¡ Moeite om grenzen aan te geven (aan jezelf en/of aan
anderen)

¡ Dingen niet meer kunnen

¡ Geen inzicht in eigen mogelijkheden
¡ Zaagtandpatroon
¡ Overactief op goede dagen
¡ Minder en minder actief op slechte dagen

¡ Dingen anders moeten doen

¡ Meer beroep moeten doen op anderen
¡ Vaak frustrerend, ook invloed op emotioneel welzijn (hoe zitten
we in ons vel?)
¡ Vaak onduidelijk: wat is een goed niveau qua belasting?
Wanneer is sprake van over- of onderbelasting? Hoe best aan
te pakken?
Is dit herkenbaar voor jou?

Met
activiteitenmanagement…
¡ Leidraad om een beter evenwicht te vinden
tussen activiteit en rust?
¡ Binnen eigen grenzen actiever worden?

Doel
Activiteitenmanagement
¡ Beter / Slim omgaan met energie

¡ Hoger gevoel van controle?

¡ Niet onmiddellijk: meer actief zijn (op langere
termijn wel)

¡ Ook aandacht voor dingen die (opnieuw)
lukken? Minder gericht op klachten hierdoor?

¡ Wel: vooraf activiteiten inplannen & zo geleidelijk
opbouwen van activiteiten

¡ …
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Wat?

Terug aan het werk…

¡ Geen volledige cursus activiteitenmanagement,
wel enkele belangrijke principes/begrippen:

¡ D.w.z. Andere/zwaardere belasting van het lichaam en de
geest

¡ Zwaarte activiteit

¡ Belangrijk om activiteiten te doseren

¡ Afwisseling

¡ Rust inplannen thuis

¡ Rust
¡ Slaap
¡ “nee” zeggen tegen activiteiten (weigeren)

¡ Achterliggend idee: bruikbaar voor thuissituatie,
maar ook belangrijk voor werkvloer!

¡ Geen evenwicht indien enkel actief op de werkvloer, maar
niet thuis

Nagaan of principes activiteitenmanagement
jou hierbij kunnen helpen

Eerste stap = bewustwording
¡ In kaart brengen van huidige situatie
¡ Hoe pak ik alles nu aan? Hoe verloopt het nu?
Welke taken, activiteiten doe ik nu en op welke
manier?

Hoe?

¡ Observatie door jezelf: bijhouden activiteitendagboek

Opdracht weekschema
¡ O.b.v. deze observatie antwoord op vragen:
¡ Is er evenwicht in wat ik doe?

¡ Iedereen denkt voor zichzelf na hoe het nu verloopt en
noteert voor de voorbije week zijn/haar activiteiten

¡ Deel ik mijn dag goed in?

¡ Welke taken/activiteiten voer ik thuis uit?

¡ Ben ik tevreden met verloop van mijn dagen?

¡ Mate van pijn en/of hinder (0-10) – mate van
vermoeidheid (0-10)

¡ Vind ik dat verandering nodig is?
¡ Heb ik een (hulp) vraag op vlak van omgaan met
mijn energie? Zoja, dewelke?
¡ Of vind ik dat alles goed verloopt?

¡ Rust ik?
¡ Waar? Hoe rust ik?
¡ Slapen?

¡ M.b.v. blad

2	
  

23/12/15	
  

Na invullen schema
Vragen: te bespreken per 2

Tweede stap: principes
activiteitenmanagement toepassen

¡ Is er evenwicht in wat ik doe?

A.d.h.v. volgende principes:

¡ Deel ik mijn dag goed in?

¡ Zwaarte van activiteiten

¡ Doe ik veel op mijn dagen? Is dit wisselend? Of zou ik meer willen doen?
¡ Ben ik tevreden met deze daginvulling?
¡ Wil ik ergens verandering in brengen? Zoja, waar?
¡ Wat zou ik anders willen aanpakken?
¡ Zie ik ruimte om werk hierbij in te plannen?

¡ Afwisseling
¡ Energiegever – of vreter?
¡ Rust
¡ Slaap
¡ Weigeren

Bespreek deze vragen met je buurmanof vrouw. Doe dit al staand en/of
beweeg ter plaatse.

Belasting?
¡ Eisen die een taak stelt (taakeisen); wat een taak van jou
vraagt, wat er verwacht wordt, wat je moet doen
¡ Verschillende soorten belasting:
¡ Lichamelijk belastend
¡ Bijv. Lang staan

“Zwaarte” van activiteiten?

¡ Emotioneel belastend
¡ Bijv. Behandelen van klachten door ontevreden klachten
¡ Cognitief belastend
¡ Bijv. Langdurig aandacht

Belasting?

Lichamelijke zwaarte taken?

¡ Per activiteit/taak nadenken over lichamelijke belasting
die gevraagd wordt:

¡ Taken die je doet, indelen in verschillende
niveaus:

¡ Licht

q 1 = zeer licht

¡ Middelzwaar

q 2 = licht

¡ Zwaar

q 3 = gemiddeld

¡ Voor iedereen anders, zelf bepalen!

q 4 = zwaar
q 5 = zeer zwaar

¡ Doel: Afwisselen lichte met middelzware en/of zwaardere
activiteiten
Je kan deze opdracht ruimer gebruiken en
dit ook voor emotionele of cognitieve
taakeisen toepassen

Bekijk welke activiteiten, taken je in
je weekschema terugvindt en plaats
deze in één van de niveau’s
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Niveau

Taken uit schema

Zeer licht

Voorbeeld
¡ Lichamelijke belasting?

licht

¡ Langdurig staan
¡ Gebruik beide handen

¡ Emotionele belasting?
¡ Taak die je alleen doet?
¡ indien je activiteit graag doet, ontspannen gevoel?

¡ Cognitieve belasting?
¡ Lange duur concentratie om je niet te verbranden, taak goed te
volbrengen
¡ Verdelen van aandacht indien je tegelijkertijd naar TV kijkt of
huiswerk kinderen opvolgt?

¡ Toekennen cijfer: bijv. 2

middelmatig

Zwaar

Zeer zwaar

Zwaardere activiteiten
lichter maken: hoe?
¡ Opsplitsen in deeltaken (minder lange duur)
¡ Taak beperkt in tijd uitvoeren (bijv. Strijken van
mand in twee delen)
¡ Onderbreken met rustpauze

¡ Afwisseling (lichter – zwaarder) binnen zelfde dag, maar
ook binnen 1 activiteit (bijv. deeltaken)
¡ Hulp vragen
¡ Gebruik van hulpmiddelen
¡ Andere?

¡ Is zwaardere activiteit een haalbaar doel of
eerder onrealistisch?
¡ Nadenken over manier waarop je iets doet
(uitvoeringswijze)
Hebben jullie tips voor elkaar?

Afwisseling
¡ tussen zwaardere en lichtere taken
¡ van lichamelijke belasting (staand-zittend-stappend)
¡ Tussen inspanning en ontspanning

Afwisseling

¡ Tussen taken die je leuk en minder leuk vindt
¡ …
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Inspanning en ontspanning
afwisselen

Inspanning

Rust - herstel

Inspanning

Rust - herstel

Doel: komen tot langere periodes inspanning en periodes
rust – herstel verkorten

Energiegever of
–vreter?
Wat geeft energie? Wat vraagt energie?

Salami-techniek (Winter, 2015)

Energievreter of –gever?

ENERGIE-VRETER?

ENERGIE-GEVER?

¡ Oplijsten voor jezelf
¡ Voor iedereen verschillend
¡ Welke activiteiten geven je energie (lichamelijk,
emotioneel, cognitief)?
¡ Welke activiteiten vragen energie?
¡ Evenwicht tussen activiteiten die energie vragen en
energie geven?
¡ Wat kan je doen om hierin meer evenwicht te
krijgen?

RUST: iets voor mij?
ENERGIE-VRETERS

ENERGIE-GEVERS

Indien niet in evenwicht: wat kan je doen om
dit evenwicht te herstellen?
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Wat is rust?

Akkoord of niet akkoord?

¡ ≠ niets doen
¡ ≠ slaap
¡ = geeft energie aan lichaam, manier om energie op te
slaan

“Rusten is werken aan herstel”.

Akkoord

Hoe rust ik op een goede
manier?

Richtlijnen rust

¡ meer rust op slechte dag in vgl. met goede dag?

WEL:

¡ Niet ontspannende rust?

¡ Veel korte rustpauzes op een dag beter dan 1 lange
rustpauze

¡ Teveel rust? waardoor meer moe, minder
gemotiveerd, slaapproblemen, minder goede
lichamelijke conditie,…
¡ Wat is wel goede rust?

¡ Zoveel mogelijk rusten voor vermoeidheid/pijn
¡ Afwisselen taak (activiteit) met rust
¡ Rust op vaste tijdstippen doorheen de dag
¡ Belangrijk om rustmomenten in te plannen!

Korte vragen mbt slaap…
¡ Hoeveel uur slaap gemiddeld?

SLAAP

¡ Kwaliteit slaap?
¡ Vlot in slaap vallen? Doorslapen? Te vroeg wakker?
¡ Uitgerust ‘s morgens?
¡ Slapen overdag?

Terwijl we deze vragen met elkaar
bespreken, maken we van de gelegenheid
gebruik om recht te staan en/of even rond
te stappen in de ruimte.
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Slaap?
¡ Slaapduur is voor iedereen verschillend
¡ Gemiddeld 7,5 uur
¡ Kortslapers, maar ook langslapers
¡ Vrouw algemeen meer slaap nodig

¡ Opbouw slaap: voor iedereen gelijk
¡ 4 tot 6 cycli per nacht
¡ Gemiddeld 1,5 uur per cyclus
¡ Verschillende fasen

Bron: http://slaap-wel.be

Waarom is goede slaap
belangrijk?
¡ Herstel (emotioneel en lichamelijk)
¡ ≠ passief, geen verspilling van tijd
¡ “actief” proces: herstel – uitrusten - recupereren

¡ Bij chronische pijn en/of fysieke klachten, vaak
slaapproblemen:
¡ Problemen met inslapen (in slaap raken)
¡ Doorslaapproblemen
¡ Te vroeg wakker worden

¡ Overdag slapen?
¡ Slechte kwaliteit slaap:
¡
¡
¡
¡

concentreren î
Meer prikkelbaar
Vermoeid
…

¡ ! Ontregeling nachtrust, waardoor slaapproblemen kunnen
ontstaan

¡ Aantal algemene principes slaap-waak hygiëne

Tips: Omgeving

Tips: ‘s Morgens

¡ Rustig & comfortabel

¡ Vast uur om op te staan

¡ Goede matras, bed, lakens

¡ Voorzichtig opstaan

¡ Licht & lawaai vermijden

¡ Verkwikkende douche

¡ Goede verluchting

¡ Belang van goed ontbijt

¡ Temperatuur: 16-18° C
¡ Wekker niet zichtbaar plaatsen
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Tips: Overdag

Tips: ‘s Avonds

¡ Vermijd langdurig slapen overdag

¡ Rond de dag rustig af

¡ “powernap” kortdurend

¡ Vast tijdstip om te slapen

¡ Let op met stimulerende middelen (bijv. Koffie, alcohol) in late
namiddag en avond

¡ Slaapritueel

¡ Lichaamsbeweging niet op einde van dag

¡ Vermijd alcohol

¡ Vermijd stress – leer ermee omgaan

¡ Geen hongergevoel of te zware maaltijd

¡ Zoek een uitlaatklep
¡ Plan ontspannende activiteiten in

¡ Las een piekermomentje in
¡ Goed evenwicht tussen inspanning en rust

Tips: In bed
¡ Slaapkamer = voor slapen en seks (niet: lezen, TV kijken,…)

¡ Slaapkamer = rust, ontspanning, inactief zijn

¡ Ga naar bed met instelling om te slapen

¡ Negatief verwachtingspatroon doorbreken (niet: “Het zal toch
weer niet lukken”
¡ Vast slaapritueel
¡ Nadenken wat jou ontspant

¡ Inschatten nood aan slaap ( = persoonlijk)
¡ Zorg voor regelmaat in je slaap

Wat indien je niet kan
slapen?
¡ Sta op, doe een rustige activiteit en wacht op slaperig
worden om terug in bed te gaan
¡ Blijven liggen => ergernis (=> slaapkamer/slapen: negatieve
invulling)
¡ Indien je veel slaapt overdag, geleidelijk proberen afbouwen
in tijdsduur

(Leren) Weigeren
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Waarom is “neen kunnen
zeggen” belangrijk?

Redenen om ja te zeggen?

¡ Recht om te beslissen of je iets wil of niet wil

¡ Kan verschillen van persoon tot persoon

¡ Kunnen weigeren is belangrijk om te kunnen omgaan met
anderen

¡ Overrompeld worden door vraag

¡ Écht nee of ja kunnen zeggen

¡ Schrik om iemand of iets te verliezen

¡ Durven weigeren = voor eigen behoeften durven opkomen

¡ Schuldgevoelens

¡ Graag behulpzaam overkomen

¡ Verplichting
¡ Wederdienst
¡ …

Gemeenschappelijk aan
redenen
¡ = vrees om de relatie te schaden

¡ Ben jij iemand die kan weigeren indien je dit wil?

¡ Daarom leren nee zeggen zonder de relatie te schaden

¡ Voor welke reden ben jij gevoelig om ja te
zeggen, terwijl je liever nee zou zeggen ?

¡ Belangrijk om je grenzen te leren bewaken

¡ Indien je deze reden kent, bewuster ja of nee
zeggen
¡ Hierbij stilstaan vooraleer je ja zegt

Vraag bedenktijd, tijd om na te denken
of dit een vraag is waar je ja of nee wil
op antwoorden.

Als je deze reden(en) kent, kan je ook
bewuster ja of neen zeggen op vragen.

Kenmerken goede
weigering

Opdracht (per 2): (Leren)
weigeren

¡ Moet een duidelijke “neen” omvatten

¡ Denk aan een situatie waarin iemand iets vraagt en je
nee wou zeggen.

¡ Nee, ik doe het niet
¡ Nee, ik heb besloten het niet te doen
VS
¡ Het gaat niet
¡ Ik kan dat niet
¡ Ik heb daar geen tijd voor

¡ Duidelijk maken waarom je “neen” zegt
¡ Reden om besluit te verduidelijken en te bevestigen

¡ Ontgoocheling van de ander aanvaarden en dit
ook laten merken

¡ Wat wou je eigenlijk zeggen (inwendig)?
¡ Wat heb je gezegd?
¡ Hoe heeft de ander gereageerd?
¡ Hoe had je beter kunnen weigeren?

¡ Kan je hiervan ook een voorbeeld geven op de
werkvloer?
Noteer dit in je trajectboekje.
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Samengevat

Een filmpje dat dit
verduidelijkt

¡ Vooraf inplannen activiteiten
¡ haalbaar en realistisch onafhankelijk van hoe je voelt

https://www.youtube.com/watch?v=4R3Y93JheeI

¡ Rust en activiteit, zwaardere en lichtere taken afwisselen
¡ Rust en activiteit spreiden doorheen de dag in kleine
delen
¡ Activiteiten inplannen, maar ook rust inplannen!
Sta recht of beweeg wat tijdens het
bekijken van dit filmpje over “slim”
omgaan met je energie

¡ (Te veel) slapen tijdens dag vermijden

Tips om vol te houden

Bronnen

¡ Evenwicht aangename en minder aangename activiteiten

¡ Brochure activiteitenmanagement: Leren
doseren van activiteiten. Een praktische leidraad
voor mensen met chronische pijn. A. Diericx & F.
Descheemaeker. Pijnkliniek UZ Gent

¡ Jezelf belonen voor geleverde inspanningen
¡ Eerst niveau van activiteiten behalen dat haalbaar is (ook
op slechte of minder goede dag)
¡ Pas opbouwen qua zwaarte als je haalbaar niveau van
taken 1 week kan volhouden

¡ http://slaap-wel.be
¡ Winter, F. (2015). De pijn de baas.

¡ Niet te enthousiast opbouwen, beter: geleidelijk om dit ook
te kunnen volhouden
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