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Drie tips voor minder vermoeidheid op je werk  

We hebben allemaal verschillende chronotypes, voorkeuren voor wanneer we 
wakker worden en gaan slapen. Je eigen ritme negeren veroorzaakt een 
'sociale jetlag’ en kan uiteindelijk leiden tot stress en depressie. Over het 
ontstaan van zo'n jetlag, en drie tips om die te vermijden. 

Iemand heeft je vast weleens gevraagd of je een ochtend- of avondmens bent. Een 
onderscheid dat meer betekent dan we geneigd zijn te denken, zo laat Till 
Roennenberg zien in zijn boek Internal Time. Hij legt uit dat mensen verschillende 
natuurlijke ontwaaktijden hebben, waardoor ze op verschillende momenten moe of 
energiek zijn. Het moment dat je zonder wekker ontwaakt, is je natuurlijke waaktijd. 
Nadat je op een natuurlijke manier wakker bent geworden, heeft het lichaam twee á 
drie uur last van slaapinertie (restant van slaperigheid). Zodra die inertie is 
verdwenen, begint je piekperiode van energie die zo’n vier uur duurt. 

Als je langere tijd tegen je chronotype ingaat, ervaar je een sociale jetlag: het gevoel 
dat je altijd moe bent en je energiepeil op de verkeerde momenten piekt. Als we ons 
chronotype te lang negeren en niet genoeg uitrusten, kan dit leiden tot stress, burn-
out, depressie en andere gezondheidsproblemen. 

Energiek in de avond 

Als je natuurlijke waakmoment laat is, maar je baan je dwingt vroeg aanwezig te zijn 
kun je, half slapend en slecht geconcentreerd, voortdurende moeheid ervaren op 
kantoor. Dit schaadt je productiviteit en geeft je het gevoel dat je niet goed 
functioneert, terwijl je je in de avond misschien energiek en gefocust voelt. Maar 
omdat de maatschappij verwacht dat je 's avonds niet werkt maar uitrust, gebruik je 
dat moment waarschijnlijk niet om te werken. Vooral tieners hebben hier last van. 

Vroege chronotypes hebben het ook niet altijd prettig. De meeste sociale activiteiten 
zoals feestjes zijn vaak in de avond. Als je 's avonds moe wordt heb je misschien 
geen energie om met anderen in gesprek te gaan op een feestje. Zo kun je 
misschien wat saai overkomen terwijl je wat vroeger op de dag juist heel leuk en 
energiek bent. 

Drie tips tegen de sociale jetlag. 

Tip 1: Gun jezelf een flexibel rooster. Ga als je een laat chronotype hebt dus wat later 
naar werk. Je kunt het belangrijkste werk doen in je piekperiode en zo 
je productiviteit bevorderen. 
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Tip 2. Neem voldoende rust. Verbeter je slaaphygiëne zodat je goed slaapt. 
 
Tip 3. Slaap voldoende. Juist als je werkrooster niet flexibel is en je per se vroeg op 
moet staan. Uitgerust en al kun je de gevolgen van een sociale jetlag beter te lijf 
gaan. 

Tekst: Marisha Manahova | Dit artikel is eerder gepubliceerd op Donders 
Wonders. 

 


