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“Een frisse start na de zomer? Dat moet dit jaar 
gaan lukken! Bij de start van de schoolvakantie 
keek ik uit naar een periode waarin ik het iets 
rustiger aan kon doen. Het eerste halfjaar van 
2016 is met de verbouwing van ons kantoorpand, 
de verhuizing van mijn kantoor, extra werk 
in verband met het organiseren van een 
internationaal congres over overlegscheiden en 
meer zittingen en procedures dan gebruikelijk 
een beetje een gekkenhuis geweest. Met yoga, af 
en toe een pauze en meer bewegen, probeerde 
ik het stressniveau laag te houden, ondanks dat 
het best een zware periode was. Nadat de laatste 
kort geding zitting begin juli had plaatsgevonden, 
plande ik een ‘we luiden de zomer in’- barbecue bij 
mij thuis met een paar vriendinnen, hun mannen 
en onze kinderen. Gezellig, een goed begin van de 
vakantie en een beetje kriebel in mijn keel… 

Je hoort vaker dat mensen ziek worden in de vakantie. Omdat zij 
hun lichaam dan rust gunnen en de stress eruit komt. Zo verliep het 
begin van de zomervakantie voor mij dus in eerste instantie ook. De 
dag na de barbecue werd ik ziek, maar dat nam ik natuurlijk nog niet 
echt serieus. Maar na een paar aanrommeldagen moest ik toch echt 
met koorts naar bed. Een luchtweginfectie! Toen de antibioticakuur 
en voorgeschreven rust over was, kreeg ik wéér koorts. Nu van een 
voorhoofds- en bijholteontsteking, dus nog een kuur… Je kunt mij 
niet erger straffen dan dit. Als zelfstandig ondernemer is ziek zijn vlak 
voor je vakantie écht een hele slechte timing. Gelukkig hebben niet 
veel cliënten er last van gehad, omdat de meest prangende zaken al 

voor de zomervakantie afgerond waren, maar zelf had ik toch nog wel 
een aantal projecten op de agenda staan die ik wilde afronden. Ook 
tijdens het mooie weer in Nederland – waar iedereen naar snakte – 
zat ik niet met een charmant jurkje en sandaaltjes op het terras, maar 
hing ik met een joggingbroek op de bank. Gelukkig heb ik daarna 
nog wel met mijn gezin genoten van een heerlijke vakantie en ben 
ik weer opgeladen voor een frisse start na de zomer! Het komt goed 
uit dat ik bezig ben met een jaarprogramma bij een businesscoach. 
Daar ben ik nu met de module “zacht werken” bezig. Hoe passend! 
Als ik één valkuil heb, is het immers hard werken. Al sinds ik in de 
advocatuur werk, is het meer regel dan uitzondering dat ik behalve 
een volle werkweek ook in de avonden bezig ben. Dit signaal van mijn 
lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat dat toch echt anders moet. 
En de tools van de zacht werken-module zullen mij hopelijk leren hoe 
het anders kan ;-). 

Deze zomer staat voor mij in het teken van eerst goed voor mezelf 
zorgen, zodat ik na de zomer weer goed voor mijn gezin en cliënten 
kan zorgen. Ik kijk ernaar uit!
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