DAG 2: JOUW RITME
Opdrachten voor vandaag:
- Stap 2a: Beantwoord de vragen
- Stap 2b: Op welk vlak is voor jouw winst
te behalen?

Als je je huidige slaapsituatie een cijfer
zou geven tussen de 0 en de 10, wat zou
je jezelf dan geven?

Stap
. 2a: Beantwoord de vragen.
Hoe laat sta jij ‘s ochtends door de weeks op? ....................................................................
Hoe laat ga jij over het algemeen door de weeks ’s avonds naar bed?.............................................
Hoeveel uur per nacht slaap je dus ongeveer? .................................................................................
Hoe laat ga jij over het algemeen door de weeks ’s avonds naar bed? ............................................
Hoe laat ga jij over het algemeen in het weekend naar bed? ............................................................
Als je deze twee tijden vergelijkt met elkaar, is het verschil
globaal genomen meer of minder dan één uur? ................................................................................
Is het antwoord meer, dan is het aan te raden om hier nog eens nader naar te kijken. Ons lijf, als
we kijken naar het circadiaans ritme, functioneert over het algemeen het beste als we rond
hetzelfde tijdstip naar bed gaan en weer op staan. Dit kan een uur verschillen, maar liever niet
meer dan dat. Ook niet in het weekend.
Hoe laat ga jij over het algemeen in het weekend naar bed? .............................................................
Hoe laat sta jij in het weekend op? .....................................................................................................
Hoeveel uur slaap je globaal genomen in het weekend? ....................................................................
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DAG 2: JOUW RITME
Opdrachten voor vandaag:
- Stap 2a: Beantwoord de vragen
- Stap 2b: Op welk vlak is voor jouw winst
te behalen?

Als je je huidige energielevel een cijfer zou
geven tussen de 0 en de 10, wat zou je
jezelf dan geven?

Stap 2a: Beantwoord de vragen.

.

Wanneer op een dag voel jij over het algemeen wat vaker moe? .......................................................
Wanneer op een dag voel jij je over het algemeen energievol? .......................................................
Heb je globaal een tijdstip waarop je vaker een “dipje” hebt? Zo ja, hoe laat? ...................................

Ben jij meer een ochtend of avondmens? ...........................................................................................
Heb jij een wekker nodig om op te staan? ..........................................................................................
Voel jij je uitgerust als je op staat? ......................................................................................................

Deze afspraken maak ik met mezelf rondom slaap deze week:
Stap 2b: Hoe laat ga je je klaar maken voor de nacht en wat ga je concreet doen?

Tussen welke twee tijden ga je echt naar bed?
Andere afspraken met jezelf deze week:
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