
 

LIVESTREAM MENTALE GEZONDHEID 

Zorgen om een kwetsbaar familielid of de toekomst van uw bedrijf, het 

missen van uw dagelijkse structuur en sociale contacten, uw aandacht 

verdelen over werk en de kinderen: voor velen is dit een lastige en 

onzekere tijd. Niet gek dus als u zich gespannen, somber of angstig voelt. 

En niemand die weet hoe lang deze situatie nog duurt. Goed voor uzelf en 

uw mentale gezondheid zorgen is dan ook erg belangrijk.  

Daarom bieden we vanaf nu iedere dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 

16.30 uur een livestream aan.  

Wat is dat, een livestream?  

Wekelijks bespreken we online een nieuw thema over het versterken van 

uw mentale gezondheid. Dit doen we via ZOOM. Via uw telefoon, tablet of 

computer kunt u zich aanmelden voor onze live online bijeenkomst. Iedere 

sessie starten we met drie tips, opdrachten of inzichten die u helpen zich 

positiever en meer ontspannen te voelen. Heeft u vragen, wilt u uw eigen 

advies delen of gewoon even uw verhaal kwijt? Na de introductie door 

onze preventiewerkers is er voldoende ruimte voor uitwisseling met de 

overige deelnemers.  

We verdelen onze beste tips en adviezen over vijf sessies. U kunt zelf 

kiezen of u aan alle sessies deelneemt of dat u die sessie bijwoont die het 

beste aansluit bij uw hulpvraag.  

 

 



 

 

Mist u een sessie? Geen zorgen. Na de vijfde sessie worden de sessies 

vanaf het begin herhaald en kunt u de sessie inhalen. Ook zullen wij de 

gedeelde opdrachten en tips als download beschikbaar stellen via de 

website van Pro Persona.  

 

Wat heb ik nodig om mee te doen?  

- Een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, met camera, 

microfoon en speakers.  

- Meedoen met uw telefoon of tablet? Download dan de app ZOOM Cloud 

Meetings via Play Store of App Store. 

Meer informatie over hoe u deel kunt nemen vindt u op de website van 

Pro Persona. 

 

Thema’s livestream 

De komende weken staan onderstaande thema’s centraal.  

Dinsdag 14 april: stress 

Gespannen? Prikkelbaar? Moeite om alle ballen hoog te houden? In deze 

sessie bespreken we hoe u prioriteiten kunt stellen zodat u weer meer 

energie krijgt. Ook kijken we samen hoe u meer ruimte kunt creëren voor 

ontspanning en plezier.  

 

Dinsdag 21 april: piekeren 

Wat als ik ziek word? Gaat mijn bedrijf deze crisis overleven? Geef ik de 

kinderen wel voldoende aandacht? Gaat mijn vakantie nog wel door? 

Genoeg om over te piekeren. In deze sessie bespreken we hoe u 

piekergedachten kunt verminderen en oog kunt blijven houden voor de 

dingen die wel goed gaan.  

 



 

 

Dinsdag 28 april: somberheid 

Het gemis van geliefden, onzekerheid over de toekomst, leuke plannen die 

niet meer doorgaan, het gebrek aan structuur. Het kan ertoe leiden dat u 

zich lusteloos, moe en somber voelt. In deze sessie praten we over het 

belang van een goed dagritme. Ook sparren we samen over welke 

activiteiten u een plezierig en positief gevoel kunnen geven.  

Dinsdag 12 mei: eenzaamheid 

Contact op afstand met je geliefden, vrienden en collega’s. Niet meer naar 

je vaste kroeg of sportles kunnen. Je kunt je in deze tijd behoorlijk 

opgesloten en alleen voelen. In deze sessie bespreken we manieren om 

met anderen in contact te blijven. Ook als je een klein netwerk hebt.  

 

Dinsdag 19 mei: slapen 

Houden uw zorgen u wakker? Slaapt u door een gebrek aan een goed 

dagritme langer uit en gaat u later naar bed? In deze sessie praten we over 

hoe belangrijk goede nachtrust is. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende 

uren slaapt en uitgerust weer wakker wordt?  

 

Vragen? 

Stuur dan een WhatsApp bericht naar één van de begeleiders van de 

livestream 

Renate Rosenbrand | 06 46 34 67 92 

Lucinda Ippel | 06 52 18 98 65 

 

Deze livestream is mede tot stand gekomen in samenwerking met Vitale Verbindingen.  

 


