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Het belang van verminderen van  informatie 
 

Zoals ik in de introductie beschreef is ons lichaam niet gemaakt op het 24/7 consumeren van 

informatie. Ons lichaam heeft echt down time nodig. Niet alleen wanneer we slapen. Onze slaap 

wordt namelijk echt kwalitatief slechter wanneer we nog informatie tot ons nemen vlak voor het 

slapen gaan. Ons  lichaam moet deze informatie allemaal nog verwerken in de nacht en daardoor 

komt het moeilijk aan zijn benodigde rust toe.  

Hoe minder je informatie 
 

- Start ’s ochtends eens niet met een telefoon in je handen, televisie of radio. Start daar pas 

mee wanneer je vertrekt naar je werk of wanneer je op je werk bent/werktijd begint. 

- Sociale media en informatie tot je nemen is verslavend, het is dus raadzaam om tijden met 

jezelf af te spreken wanneer je informatie tot je neemt 

- Zet de televisie wat vaker uit en deel je tijd anders in. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 

eens ouderwets bordspellen te doen in de avond, te wandelen of eens dat boek te pakken 

wat je al zo lang wilt lezen.  

- Ruim je telefoon bewust op. Laat hem op je kantoor liggen of stop hem in een lade, zodat je 

er aan wordt herinnerd dat je aan het detoxen bent. 

- Gooi je apps van de telefoon waar jij de meeste tijd aan besteed. Op de Pc of laptop kun je 

dan op gezette tijden alsnog je apps gebruiken. 

- Zet de meldingen uit van de apps die je bewaard op je telefoon.  

 

Wat voor informatie verminder je? 
 

Alles! Het is echt een illusie dat je iets mist en je niet goed op de hoogte bent. Mijn televisie hangt 

meer voor de sier in de woonkamer. Ik gebruik dat ding nooit! Ook nieuws, kranten en journaal 

luister ik niet. Alleen als het toevallig voorbij komt op de radio als ik aan het autorijden ben en ook 

dan kies ik er nog wel eens voor om de radio uit te doen of een CD aan te zetten. 

Ik luister met opzet geen nieuws, omdat het mij op begon te vallen hoeveel negativiteit er in de 

berichten naar voren kwam. Het gaat meestal over dingen die niet leuk zijn en dat heeft invloed op 

ons brein en onze manier van denken. Daarvoor kies ik liever mijn eigen muziek, waar ik wel blij van 

wordt.  

Fear of missing out 
 

Een hele belangrijke is te weten dat we altijd bang zijn dat we tekort schieten en dingen niet weten. 

Het geeft een gevoel van falen, dom zijn en er niet bij horen. Dit behoort weer tot onze oerangst om 

buiten de groep te vallen. Weet dat het slechts een angst is, een gevoel en geen realiteit! Je moet 

hier mee leren werken en dit durven te ervaren. Het gaat je echt bevrijden van stress wanneer je 

deze angst los laat.  


