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1 OP 2 WORDT GEVELD DOOR  
EEN ‘SOCIALE JETLAG’ IN JANUARI

Een nieuw jaar, dat betekent in theorie 
nieuwe energie. Maar naar schatting 

één op de twee werknemers kampt met 
vermoeidheid en humeurigheid. Geen 
wonder dus dat ook Blue Monday, de 

meest deprimerende dag van het jaar, in 
januari valt. Om van de ‘sociale jetlag’ af 
te geraken is er maar één remedie: kom 

buiten, beweeg en eet gezond!

Wat als je altijd 
moe bent...

Dossier

‘Ik voel me 
energieker 
en slaap 
beter’
In haar nieuwe cosmedisch 
instituut The Insight Affair 
in Hasselt biedt mediafiguur 
Griet Vanhees (40) niet alleen 
spierontspanners en fillers 
aan om huidveroudering 
tegen te gaan. Je kan er ook 
terecht voor intraveneuze 
behandelingen, vitamine-in-
fusen zeg maar. ‘Met zo’n 
vitamine- infusen wordt je 
lichaam aangevuld met een 
mix van vitaminen, mineralen, 
antioxidanten, enzymen en 
vocht’, legt Griet uit. ‘Het zal 
je reserves aanvullen en je een 
boost geven. In tegenstelling 
tot voedingssupplementen 
komt dit rechtstreeks in je 
bloed terecht, waardoor je 
meer en sneller effect krijgt. 

En wat je te veel hebt, plas 
je gewoon weer uit. Niet ik, 
maar een verpleegster zal de 
prikjes geven.’

Waarom ben je er zelf mee 
gestart?
Na de geboorte van 
 Henri-Constant (5) nam ik te  
veel hooi op mijn vork. Ik 
runde het huishouden alleen, 
reisde vaak met Anthony mee 
naar het buitenland, had ’s 
avonds sociale verplichtin-
gen… Het werd me allemaal 
te veel. Op een bepaald 
moment ben ik gecrasht. Het 
verdict was een burn-out. 
In Amerika raadden ze me 
vitamine spuiten aan. Ik had 
eerst  twijfels, maar ik kon 
alleen maar vaststellen dat ik 
me stukken beter voelde. Ik 
was minder vermoeid en sliep 
beter. In België ben ik zo’n 
behandeling blijven volgen, 
en nu bied ik het dus zelf aan. 
Geloof me, ik ben nog maar 
zelden ziek en barst van de 
energie.

Dat klinkt als een 
 wondermiddel!
Maar dat is het niet, 
hoor (lacht). Je hoofdpijn zal 
niet plots verdwijnen, maar 
wel verminderen. Enkel een 
infuus zal je niet helpen. Je 
levensstijl is ook belangrijk: 
gezonde voeding en sport. 
En in mijn geval was het ook 
belangrijk om ‘nee’ te durven 
zeggen als ik te moe ben. Het 
is ideaal voor sporters, druk-
bezette zakenlui en mama’s 
en papa’s die gezonder in het 
leven willen staan en een pak 
meer energie kunnen gebrui-
ken. We hebben ook een kuur 
speciaal voor veertigplussers.

Ben je niet bang dat je met 
een nieuwe zaak, naast je 
zwangerschapslijn, weer op 
een burn-out afstevent?
Nee, ik heb onlangs beslist om 
geen nieuwe collecties van 
Mum of the World meer op de 
markt te brengen. Acht win-
kels die mijn merk verkochten, 
zijn intussen failliet. Ik wil me 

niet in financiële problemen 
brengen, dus heb ik van mijn 
hart een steen gemaakt. Ik 
verkoop alleen nog basis-
stuks via mijn webshop. Ik 
ben ervan overtuigd dat er in 
anti-aging meer toekomst zit 
dan in mode. Ik krijg vaak de 
vraag wat mijn geheim is om 
er zo goed uit te zien. Wel, via 
mijn cosmedisch instituut kan 
ik mijn kennis delen!

Info: www.insightaffair.be  
(under construction)L

ast van extreme vermoeidheid en een slecht 
humeur? Geen paniek, na een vakantiepe-
riode – en vooral na de kerstdagen – heeft 
naar schatting één op de twee werknemers 
hier last van. De vele feestjes in de einde-
jaarsperiode, de overdadige etentjes met 

alcohol en het lang uitslapen verstoren ons bioritme zo, 
dat hoofdpijn, maag- en darmproblemen en concentra-
tiestoornissen vaak de kop opsteken. ‘Dat heeft alles te 
maken met een tekort aan licht op de donkerste dagen 
van het jaar’, weet loopbaancoach Annelies Quagebeur. 
‘Tijdens de kerstvakantie gaan we dan ook nog eens 
gezellig binnen cocoonen met familie en vrienden, 
waardoor we nog minder daglicht zien. Ons lichaam 
maakt dan meer melatonine aan, wat voor een slape-
rig gevoel zorgt.’ Quagebeur raadt aan om wat vaker 
een korte wandeling te maken, op tijd onder de wol te 
kruipen en zeker geen sloten koffie te drinken. Gezonde 
buitenlucht, lichaamsbeweging én gezonde voeding 
doen wonderen. De drukbezette actrice Kate Winslet 
voorkomt liever dan te genezen: zij probeert stress zo-
veel mogelijk te vermijden door haar leven goed te or-
ganiseren en zoveel mogelijk te plannen: wie brengt de 
kinderen naar school en wie gaat ze halen... Overal in 
haar huis hangen to-dolijstjes. De voormalige first lady 

Michelle Obama zweert dan weer bij sport om tot rust 
te komen. ‘Als ik me gestresseerd voel, zet ik mijn iPod 
op en trek ik naar de fitness of kruip ik op mijn fiets.’

AANHOUDENDE VERMOEIDHEID
In sommige gevallen blijft het gebrek aan energie aansle-
pen. Soulkoningin Beyoncé zit momenteel goed in haar 
vel – ze hernieuwde onlangs zelfs haar huwelijksgeloften 
met Jay-Z – maar twee jaar geleden werden het hoge 
werk ritme en de dagelijkse stress haar te veel. Haar huwe-
lijksperikelen in combinatie met de zorg voor haar kinde-
ren leidde tot klachten zoals concentratiestoornissen. Een 
zomervakantie tijdens haar tournee moest haar tot rust 
brengen, maar zelfs toen kon ze haar werk niet loslaten, 
getuigde ze nadien. Ook Ellie Goulding  moest ingrijpen 
in haar moordende agenda.  Door stress kreeg ze immers 
paniekaanvallen, waardoor ze niet meer buiten durfde 

GRIET VANHEES BIEDT VITAMINESPUITEN AAN  
IN HAAR NIEUWE COSMEDISCH INSTITUUT

te komen.  Zo’n aanslepende vermoeidheid ontstaat 
natuurlijk niet in een-twee-drie. ‘Opmerkelijk is dat de 
klachten vaak volgen op een periode waarin mensen zich 
net buitengewoon goed voelen’, weet dr. Van Kerckho-
ven. ‘Een periode waarin anderen hen vragen: ‘Hoe doe 
je dat toch allemaal: hard werken, een huis verbouwen, 
kinderen opvoeden, voor een zieke zorgen?’ We weten 
dat het tijdens zo’n boostperiode eigenlijk al misloopt. 
Je voelt je wel gezond, maar je bent het niet. Je bevindt 
je voortdurend in een stresssituatie. Gek genoeg doet 
chronische stress je net buitengewoon presteren. Je hebt 
meer veerkracht dan een gezond iemand zonder chroni-
sche stress. Maar na die ‘weerstandsfase’ volgt uiteindelijk 
de uitputtingsfase. Hobby’s verdwijnen, het werk wordt 
afgebouwd of stopgezet, de sociale contacten verminde-
ren… Patiënten belanden in een vicieuze cirkel van meer 
en meer klachten en steeds minder levenskwaliteit.’ 

Met zoontje 
Henri-Constant.

Griet en 
haar man, 
autocoureur 
Anthony 
Kumpen.

Beyoncé

Ellie Goulding
Kate Winslet
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Dossier

    1 To-dolijst 
  Maak op een drukke dag een lijst met 

álles wat je te doen hebt. Het opschrij-
ven en alles even op een rijtje zetten, 
geeft het beste eff ect. Het geeft je 
overzicht én instant ontspanning zodra 
je een taak kan doorstrepen. 

 2 Blote voeten 
  Geniet van het contact met de Aarde. 

Op warm zand, koele stenen of een 
zacht grasveld in het park voel je de 
spanning van je afglijden. 

 3 Bewegen 
  Sport niet alleen om in vorm te blijven 

en je conditie te behouden, maar ren 
ook een rondje door het park om te 
ontladen. Je zal je minder gespannen 
voelen en alles weer in perspectief zien. 

 4 Pampering 
  Verzorg jezelf tot in de puntjes. Neem 

een bad van Keltisch zeezout en 
 citroen-, mandarijn-, limoen- of laven-
delolie voor een verfrissende werking 
op je geest. Maar ook een voetenbad of 
douche brengen je tot rust. 

 5 Between the sheets 
  Hoe heerlijk is het om helemaal de tijd 

te nemen voor elkaar. Door strelen, 
aanraken en kussen komen er geluks-
hormonen vrij. Je lijf ontspant van top 
tot teen. 

 INFO: ‘RENS - Mijn lifestyle guide’ door 
Rens Kroes bij Uitgeverij Lannoo 

 Claudia Van Avermaet, zus van Greg 
én auteur van de boeken  Power , 
 Powerbody ,  Powerboost  en  Mijn Po-
werplanner , probeert stress te slim 
af te zijn door gezonde voeding en 
beweging, maar ook zij heeft soms 
last van vermoeidheid. ‘Zoals ieder-
een ben ik soms moe door de com-
binatie van werk en gezin. Zeker na 
de feestdagen. Feesten is leuk, maar 
ook vermoeiend’, lacht Claudia.  ‘ Ik 
ben vatbaar voor stress, vooral 
omdat ik alles goed wil  organiseren, 

 LEER NIEUWE GEWOONTES AAN 
 De grote boosdoener van aanslepende vermoeidheid is 
dus vaak chronische stress. ‘Stress zet heel wat in bewe-
ging’, zegt Kris Van Kerckhoven, controlearts en expert 
in chronische ziekten. ‘Je lichaam gaat in een soort van 
overlevingsmodus: het bloed wordt van de organen naar 
de spieren gepompt en je bijnieren maken het stresshor-
moon cortisol aan voor ‘superkrachten’, zodat jij in paniek 
over een hoge muur zou kunnen springen. En terwijl je 
lichaam in de weerstandsfase op een fenomenale manier 
presteert, lukt dat na verloop van tijd niet meer. We weten 
bovendien dat cortisol ook een rol speelt bij onze immu-
niteit. Een ontregelde werking van dat hormoon kan zelfs 
immuniteitsafwijkingen in de hand werken.’ Maar er is 
ook goed nieuws, want volgens dr. Van Kerckhoven kun 
je van chronische stress genezen. ‘In plaats van op auto-

matische piloot te reageren, 
zal je nieuwe gewoontes 
moeten aanleren. Het komt 
erop aan om niet meer 
vanuit je hoofd te reageren, 
maar je lichaam én geest 
weer met elkaar in verbin-
ding te brengen. Dat noem 
ik ‘emotional pacing’: het 
helpt je inzicht te krijgen 
in je emoties, ze juist te 
 beoordelen en er vervol-
gens de juiste handeling aan 

te koppelen. Dat proces leert je om bewust te reageren, in 
plaats van gewoontehandelingen te stellen.’ 

 RUST (MET MATE) 
 Je moet naar je lichaam leren luisteren: het is een zin-
netje dat we te pas en te onpas gebruiken bij chronische 
vermoeidheidsklachten. ‘Als je na een lange tijd te hard 
werken op bent, heeft  je lichaam nood aan recuperatie 
en rust’, zegt dr. Van Kerckhoven. ‘Maar ik ben ervan 
overtuigd dat rusten niet langer dan een maand mag 
duren. Eigenlijk niet langer dan een week. Je moeheid valt 
dan niet meer door het vele werken te verklaren. Wel ligt 
voortdurende stress, die enorm veel energie verbruikt, 
aan de basis van de klachten. De enige uitweg is dan om 
op zoek te gaan naar de emotie die stress veroorzaakt. 
Bij chronisch zieke patiënten die nog amper actief zijn, 
schreeuwt het lichaam om aandacht. Ik hoor hen vertellen 
dat ze zich nutteloos voelen, behoeft e hebben aan sociaal 
contact, iets voor anderen willen betekenen. Alle emoties 
die het leven de moeite waard maken, worden niet inge-
vuld. Als die mensen het advies van rust nemen opvolgen, 
komen ze in een negatieve spiraal terecht en verliezen ze 
de zin in het leven. Begrijpelijk, want dat is ook echt geen 
leven meer. Mijn advies luidt om te stoppen met niet te 
leven en stap voor stap de draad weer op te pikken.’    

 zoals tijdig eten op tafel zetten en 
zorgen dat het huis er netjes bijligt. 
Ik sta er regelmatig alleen voor 
omdat mijn partner vaak in het 
buitenland werkt. Dat vraagt telkens 
een andere planning. En in de winter 
krijg je sowieso minder daglicht 
en minder frisse lucht, waardoor 
vermoeidheid automatisch de kop 
opsteekt en je prikkelbaarder wordt. 
Mijn kinderen kunnen ook moeilij-
ker opstaan tijdens deze donkere 
dagen.’ 

 Je geeft yogalessen en organiseert 
sportvakanties. Daar probeer je 
mensen van stress af te helpen. 
 Vermoeidheid en stress zijn inder-
daad een groot probleem, hoor ik bij 
mijn cursisten. Mensen zijn op zoek 
naar zichzelf. Het probleem is dat 
we het gaspedaal weten staan, maar 
dat we onze rem vergeten te gebrui-
ken. Op een gegeven moment bots 
je dan tegen een muur aan.  

 Je spreekt uit ervaring. Na je 
scheiding kreeg je een burn-out. 
 Ik probeerde alles zelf te rege-
len en nam er zelfs een job bij. Ik 
kreeg klachten als vermoeidheid en 
hoofdpijn en was sneller ziek, maar 
ik negeerde die signalen. Tot mijn 
lichaam zei dat het genoeg was. 
Ik kreeg hyperventilatie-aanvallen 
en duizeligheid, ik kon niet meer 
normaal functioneren. Ik had een 
periode aan driehonderd kilometer 
per uur geleefd, waardoor mijn tank 
helemaal leeg was en mijn herstel 
moeizaam verliep. Dat ging niet van 
de ene dag op de andere. 

 Hoe ben je er weer bovenop 
 geraakt? 
 Door mijn voeding aan te passen: 
vooral suikers zoveel mogelijk 

schrappen, want dat lokt vermoeid-
heid uit. Ik ruilde ook intensieve 
sporten in voor yoga om mezelf 
te kalmeren en stress los te laten. 
Stress gaat immers met je energie 
lopen. Ik las nu bewust meer pauzes 
in. In mijn agenda duid ik tijdsblok-
ken aan om voor mezelf te zorgen. 
Ik waak er ook over om geen maal-
tijden over te slaan of ongezond te 
eten, wat een valkuil is als je moe 
bent. 

 Je hebt ook een goed voornemen 
dit jaar: meer tijd maken voor je 
gezin. 
 Ik betrap mezelf erop dat ik vaak 
achter mijn computer zit en te veel 
bezig ben met sociale media, zelfs 
als ik met mijn kinderen voor de te-
levisie zit. Ik heb me voorgenomen 
dat niet meer te doen, want ik voel 
dat mijn kinderen nood hebben aan 
échte aandacht. Daarom probeer 
ik nu bijna dagelijks met hen een 
buitenactiviteit te doen, en dat hoeft 
helemaal niet lang te duren. Geen 
tijd hebben is geen excuus! 

 INFO: ‘Mijn Powerplanner’ door 
Claudia Van Avermaet bij Uitgeverij 
Lannoo is nu te koop, 
www.thepowerloft.be 

 GEZONDHEIDSCOACH 
CLAUDIA VAN AVERMAET MOEST VECHTEN 
TEGEN EXTREME VERMOEIDHEID 

 ‘We weten het gaspedaal 
staan, maar niet de rem’ 

‘Door stress 
gaat je 
lichaam in 
overlevings-
modus’ 

van food- & lifestyleblogger 

Rens Kroes

5 RELAX-TIPS

Claudia is de zus van wielrenner 
Greg Van Avermaet.

De 
Nederlandse 

Rens Kroes 
- zus van 

Doutzen - 
heeft al heel 

wat geschre-
ven rond ge-

zond leven.
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