
Maand van de digitale fitheid 

Doe je mee aan de yoga nidra en/of de meditatie? 

Lees dan de tips hieronder dan vooraf even door. 

 

Dinsdag 7 maart 12.00 – 12.40 uur en maandag 20 maart 12.00 – 12.40 uur 

Deeprelax yoga nidra – 30 min opladen 
Digitaal fit blijven betekent ook voldoende tijd weg van je scherm… Even opladen met Deeprelax 
yoga nidra…: ultiem ontspannen en het helpt je hoofd leegmaken. Daarna kun je er weer fris en 

fruitig tegenaan. 
 
Hallo collega, 
 
Leuk dat je wilt meedoen aan deze Deeprelax yoga nidra-sessie. Hieronder vind je wat informatie 

vooraf. Scheelt tijdens de sessie tijd om het uit te leggen. En: je kunt ook beter ontspannen als je 

een klein beetje voorbereid bent. 
 
Mocht je achteraf nog vragen hebben, stuur me gerust een mail! cstelpstra@nlarbeidsinspectie.nl  
 
 
TIPS 

• Je volgt de gehele sessie liggend. 

• Zorg dat je in een ruimte ligt waar je niet gestoord kunt worden (thuis: slaapkamer / 
kantoor: in een aantal Rijksoverheidsgebouwen zijn stilteruimtes waar je op een yogamat 
of bank kunt liggen). 

• Dit is fijn om bij de hand te hebben – heb je dit niet, geen probleem, het kan evt ook 
zonder: 

o dun kussentje voor onder je hoofd (niet te dik) 
o als je rugklachten hebt of niet lang op je rug kan liggen met je benen languit, kan 

het fijn zijn om een wat dikker kussen onder je knieholtes te leggen, of je benen in 

een ruitvorm te leggen (voeten tegen elkaar en knieën naar buiten laten vallen) 
o koptelefoon (dan beleef je de sessie wat intenser en ben je nog meer afgesloten 

van de buitenwereld) 
o dekentje en sokken (doordat je lijf in een ultiem relaxte staat komt, koel je af; en 

kou tijdens een sessie leidt af) 

o oog-/slaapmasker of, als je dat niet hebt: een lange mouw van een trui of t-shirt 
of een sjaal doen het ook prima 

• Het belangrijkst is dat je comfortabel bent! 
• Als je het spannend vindt of raar, laat het me weten, dan hebben we het erover om te 

kijken of we je ongemak kunnen benoemen en evt wegnemen. 
• Let op: het kan zijn dat je helemaal niet kunt ontspannen deze eerste keer/de eerste 

keren. Geeft niet. Kijk of je in de sessie kunt blijven; hou je ogen gesloten en concentreer 

je op je ademhaling en op wat ik zeg. Het is fijn als je de sessie helemaal afmaakt, ook als 
je onrustig bent. Op subtieler niveau gebeurt er namelijk wel van alles. 

 
Veel plezier! 

 
 
Voordelen van en vragen over yoga nidra 

De lijst van voordelen van yoga nidra is eindeloos:  
• Betere slaapkwaliteit 
• Energieker gevoel 
• Lager stressniveau 
• Verminderde slapeloosheid 
• Bij regelmatige beoefening: minder chronische pijn 

• En: geen ingewikkelde yogastandjes ;-) Het is geschikt voor iedereen 
 
Doordat we in Theta- en Delta-hersengolven terechtkomen, wordt ons systeem in staat gesteld het 
zelfhelende vermogen aan te spreken dat we allemaal in ons hebben. 
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Een yoga nidra-sessie van ten minste 30 minuten staat ook wel gelijk aan 3 tot 4 uur diepe slaap. 

Beoefening van yoga nidra is overigens geen vrijbrief om minder lang te slapen ;-) 
 
Deeprelax yoga nidra is een combinatie van een bodyscan en meditatie- en visualisatietechnieken. 

 
Veelgestelde vraag 
Ik ben wakker gebleven tijdens de yoga nidra-sessie, of: ik ben in slaap gevallen, is dat erg?  
In beide gevallen is het antwoord: nee, dat is niet erg.  
 
Over wakker blijven: in principe blijf je heel helder tijdens een nidra-sessie. Tegelijkertijd is je lijf 
in een diep ontspannen staat. Je hersenen produceren dan Theta- of Delta-hersengolven; dat zijn 

hersengolven die je alleen produceert tijdens een diepe meditatie of tijdens yoga nidra. Hier 
begeef je je in je onderbewuste (Theta) en onbewuste (Delta). 
 
Wel in slaap vallen is ook niet erg; dan heb je het kennelijk nodig. No worries. Soms líjkt het 
overigens alsof je in slaap bent gevallen, omdat je niks meer weet van de visualisatie waarin je 
werd meegenomen. Toch hoeft dat niet altijd te betekenen dat je daadwerkelijk in slaap bent 

gevallen. Als je aan het einde van de sessie hoort dat je je op je zij mag draaien, kun je ervan 
uitgaan dat je niet echt in slaap bent gevallen. :-)  
 

Donderdag 16 maart 12.15 – 12.30 uur 

Korte meditatie – 10-15 minuten 
Digitaal fit blijven betekent ook voldoende tijd weg van je scherm… Even 10-15 minuten hoofd en 
lichaam ontspannen. Kun je er daarna weer tegenaan. 
Geen ervaring vereist. Wel een plek waar je even ongestoord kunt zitten met je ogen dicht. 

 
Hallo collega, 
 
Leuk dat je wilt meedoen aan deze meditatie.  
 
Mocht je achteraf nog vragen hebben, stuur me gerust een mail! cstelpstra@nlarbeidsinspectie.nl 
 

 
TIPS 

• Zorg dat je in een ruimte zit waar je niet gestoord kunt worden (kantoor: in een aantal 
Rijksoverheidsgebouwen zijn stilteruimtes waar dit eenvoudig kan). 

o gebruik een koptelefoon 
o evt een dekentje/sjaal om om je heen te slaan 

• Het kan zijn dat je helemaal niet kunt ontspannen deze eerste keer/de eerste keren. Geeft 

niet. Kijk of je in de sessie kunt blijven; hou je ogen gesloten en concentreer je op je 
ademhaling en op wat ik zeg. Het is fijn als je de sessie helemaal afmaakt, ook als je 
onrustig bent. Op subtieler, celniveau gebeurt er namelijk wel van alles. 

 
Veel plezier! 
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