
5 dagen, 13 opdrachten 
Re-energize, Renew, Replug yourself

Social Media Detox



Dit Ebook is voor jou

Tijdens de periode van een burnout krijg je de harde les om beter voor je lijf te gaan zorgen.
Ik geloof er heilig in dat ‘uit je hoofd, in je lijf ’ de manier is.

Dat doe je met voeding en yoga maar ook mindfulness.
Door de komst van technologie en de smartphone zijn we minder mindful geworden.

Ik weet nog dat m’n fysio in het begin zei “Dat hele mindfulness is zo gek nog niet, jij moet uit je hoofd!”.
Want ook ik moest er niks van hebben.

Nu weet ik inmiddels wat voor mij werkt, kleine trucjes pas ik toe.

Ook weet ik nu hoeveel effect social media heeft bij een burnout.
Het schijnt een van de grotere oorzaken te zijn bij jongeren met burnout-klachten.

Dat was voor mij de grote drijfveer om deze detox te ontwikkelen.

Hopelijk geeft het inspiratie om wat dingen blijvend te veranderen in je leven.

Veel succes, hou vol, jij kan dit!



Sometimes you
Unplug

to be able to
Replug



Wanneer heb jij voor het laatst in een flow gezeten?
Dat je jezelf helemaal verloor in iets waar je mee bezig was? 
Dat de tijd snel voorbij ging, dat je dacht ‘Huh, is m’n playlist nu alweer afgelopen?’
Dat je zelfs vergeet te eten omdat je mega in je flow zit.

Een flow is dat lekkere gevoel, dat je lekker bezig bent.
Je zit vol inspiratie, je vergeet de tijd, je hebt een doel, je talenten worden uitgedaagd
en je zit vol in je concentratie. De wereld om je heen bestaat niet meer!

Van flow krijg je energie en de ideeën blijven stromen.
En die goede energie draagt bij aan je geluksgevoel.

Maar door social media en je smart phone raak je vaak uit die flow.
Je telefoon ligt te piepen en je hartslag gaat omhoog omdat je wilt kijken. 
Of als je het even niet meer weet, ga je naar Google en de volgende klik gaat al automatisch
door naar Facebook en voor je het weet zit je poezenfilmpjes te kijken...

 

Deze detox gaat over je privégebruik van social media. 
Als je freelancer bent, of je hebt een eigen bedrijf zal je social media wellicht nodig hebben
voor het versterken van je bedrijf of merk.

Waarom een detox?



Social media was van origine bedoeld voor het connecten met je familie en vrienden.
Technologie is gegroeid en dus automatisch social media en het gebruik hiervan.
Het is leuk, snel en daarom heb je waarschijnlijk meerdere social media platforms 
waar je gebruik van maakt.
Echter, vooral tijdens een burnout, kan je je ook overweldigd voelen van alle berichtjes, comments,
mails en appjes waar je nog op moet antwoorden.
De angst om afgesloten van je telefoon te zijn heeft zelfs een officiële naam: Nomophobia.
Telefoon- en social media-verslaving wordt gelinkt aan beginnende tekens van depressie en
veel onzekerheid. Heftig!

Je zelfvertrouwen daalt omdat je je eigen leven teveel vergelijkt met alle mooie plaatjes op 
Instagram, of omdat niet niet genoeg likes krijgt op je nieuwe profielfoto.
Ook je FOMO (Fear of Missing Out) kan groeien, doordat je online ziet dat je vrienden enorm 
veel plezier hebben. Of schuldig voelen omdat je niks hebt gepost, of niet vaak genoeg. 
En je moet continu bereikbaar zijn.

Kortom, dit geeft extra stress, prikkels en ruis in je burnout. 
Dit kan jij er nu niet bij hebben.

Als je Googled naar ‘ jongeren burnout’ komen de krantenkoppen vanzelf naar boven.
Social media wordt gezien als een van de grotere oorzaken van burnout bij jongeren.
Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat 70% van de jongeren verslaafd is aan
hun telefoon.  
We moeten al zoveel en social media versterkt dat gevoel alleen maar meer.
Dit was voor mij de voornaamste reden om deze social media detox te ontwikkelen.
Voor jou!

Let’s get started

Waarom een detox?



WIST JE DAT:
*Autocorrect beschadigt het vermogen van onze hersenen om te lezen en te schrijven

*De gemiddelde Facebook gebruiker zit 81 uur per jaar op Facebook

*Na de magnetron geeft je telefoon, van alle apparaten in huis, de meeste straling af

*In Zuid-Korea zijn er speciale afkicktrainingen en in China een echte
internetafkickkliniek om je van je telefoon-en internetverslaving te helpen

*De gemiddelde kantoormedewerker checkt 30-40 x per uur (!!) zijn mail

*90% van alle conversaties op internet gaan over onszelf

*Social media voedt ons narcicisme

*10 minuten Twitteren laat ons oxytocine stijgen met 13%!
Dit is een stofje in je hersenen wat helpt bij het verbinden van sociale contacten
 met gevoelens van plezier. Oxytocine staat ook bekend als het knuffelhormoon



Voel je je...

....Jaloers?

...Schuldig omdat je niet genoeg post?

 ...Onder druk gezet om leukere of
   interessantere dingen te plaatsen?

....Gestresst van de aantal nieuwe
    berichten/posts die je nog moet lezen?

....Overweldigd door alle berichtjes
      die je nog moet beantwoorden?

....Gespannen als er een notificatie 
               op je telefoon verschijnt?

TOTAAL NEGATIEF:

      Vul deze score nog een keer in op de volgende pagina
      en trek deze cijfers af van de positieve.

Let's get started

Je gaat beginnen om je social media gebruik onder de loep te nemen.
Gebruik een score van 1 tot 10 om de vragen te beantwoorden en zo te kunnen definiëren 
voor jezelf wat social media met je doet. Wees eerlijk met jezelf!

*Met Whatsapp worden vooral groepsapps bedoeld.



Voel je je...

...Blij als een kind als je door je 
  newsfeed scrollt?

...Geïnspireerd en gemotiveerd?

...In contact met je vrienden en familie?

...Goed op de hoogte van dingen die je
   belangrijk vindt?

....Opgewonden om zelf ook te gaan
            posten?

....Gedreven om in actie te gaan?

TOTAAL POSITIEF:

TOTAAL NEGATIEF:

TOTAAL SCORE:

WIL JE HET BLIJVEN GEBRUIKEN?
YES / NO / MAYBE BABY

Let's get started





Let’s get started
Bedenk een ‘doel’ voor elk social media kanaal wat je er mee wilt en hou je hieraan.
Bijvoorbeeld Facebook om in contact te blijven met je familie en vrienden. 
Misschien kom je er hierdoor achter dat je liever geen collega’s meer wilt op Facebook, of alleen
de mensen die je écht kent. En hoe zit het met de pagina’s die je volgt?
Of je komt erachter dat je op Instagram alleen nog maar je vrienden wilt volgen en niet meer
die perfecte popster. Wees eerlijk. Schrijf het voor jezelf op!



Let's get started

Now you know what to do!
Morgen gaat je detox pas echt van start.
Begin vanavond met je telefoon voor twee uurtjes op vliegtuigmodus te zetten,
het liefst voor het slapen gaan en kijk morgenochtend pas weer.
Probeer dit vanaf nu iedere avond te doen.
Het blauwe licht van je telefoon zorgt er namelijk voor dat je geen melatonine meer
aanmaakt waardoor je slechter in slaap komt.





Dag 1

Goodmorning! Let’s do this!
Maak eerst even een lekkere smoothie voor jezelf en ga er dan even voor zitten. Met je telefoon.

Je gaat beginnen je apps op een andere plek in je telefoon te zetten. 
De apps die je het meeste gebruikt zal je zeer waarschijnlijk op je eerste ‘pagina’ hebben.
Ga ze eens husselen. 
En dan niet dat ze nog bij elkaar staan, maar écht husselen. 
Dat je moet nadenken voor je een app opent. Want die duim gaat nog wel eens automatisch.

Nu ga je naar je notificaties. Tijd om alle meldingen uit te zetten.
Facebook, Instagram, Snapchat, maar ook je mail en nieuws. 
Zoooooo, dat lucht op.

Vandaag ga je ook je social media opschonen. 
Je hebt in de schema’s al voor jezelf opgeschreven wat je met elk kanaal wilt.
Wilde je die #fitdutchie op Instagram volgen voor voedingstips en zit je je nu te storen
aan het feit dat je nog geen 6pack hebt? Weg ermee!
Of die oud-collega die iedere scheet op Facebook zet.
Zou je haar in real life gedag zeggen op straat? Nee? Delete!



BERICHTEN

Toon Meldingen

Geluid            Geen

GROEPEN

Toon Meldingen

WHATSAPP BELLEN

Toon meldingen

Beltoon            Opening

Meldingen in app

Stroken

Toon voorvertoning

Dag 2

Op dag 1 heb je de notificaties al uit gezet van je social media, maar nu is het tijd voor Whatsapp.
Whatsapp wordt vaak niet gezien als social media maar wat dacht je van groepsapps?

Jij zit nu even in een andere fase in je leven dan je vriendengroep.
Een fase waarbij je echt naar je lijf moet luisteren en ontstressen.
Een groepsapp kan druk geven. Om nog even grappig te reageren voor het slapen gaan of om
mee te gaan naar dat concert. Of op vrijdagavond stromen de berichten binnen met de vraag waar je blijft.
En dan kan de FOMO op komen steken.

Zie hieronder hoe je de instellingen van Whatsapp verandert. Op deze manier heb je je groepsapps
‘uit’ staan, er zal alleen nog maar een cijfertje naast je app staan als je hem opent.
Dus geen geluid, geen getril, je telefoon geeft geen licht meer én geen 100 berichten op je beginscherm.
Ook voor overige berichten staan het geluid en trilfunctie dan helemaal uit.

Als je écht he-le-maal voor de detox gaat kan je er nog voor kiezen dat je helemáál geen pushberichten
meer ontvangt van Whatsapp door ‘toon voorvertoning’ uit te zetten. Zennnnn!





Huidig wachtwoord     SjB-aarts_130585

Nieuw wachtwoord     Yogaibiza_2017

Herhaal het nieuwe wachtwoord    ••••••••••••••

Wachtwoord hint     Ga sparen

RESET

Dag 3

Hoe vaak op een dag check jij je mailaccounts op een desk-of laptop? 
Of inloggen op social media? Zeer waarschijnlijk heb je het zo ingesteld dat je browser je
wachtwoorden onthoudt. En zo niet, dan tik je het razendsnel in, bijna automatisch.

Vandaag ga je even je hersenen een kleine reset geven.
Namelijk, door je wachtwoorden te veranderen.
En dus ook instellen dat je browser het níet onthoudt.
Ga vanaf nu bewuster inloggen.

En wat als je het zo zou veranderen dat je het een dagelijkse herinnering maakt, als een soort mantra.
Om te verzekeren dat je ‘mindful’ inlogt of om je te herinneren aan eens wens.
Dit is een kleine, simpele truc om je onderbewustzijn scherp te houden.
En om wellicht je droom waar te maken! 

Je gaat nu detoxen van al het automatisme. Je hoofd krijgt een kleine reset.
Probeer vanavond de telefoon uit je slaapkamer te halen, of leg hem verder weg van je bed. 
Probeer vanavond om 2 uur voor het slapen gaan je telefoon helemaal uit te zetten en er niet
meer naar te kijken tot de volgende ochtend. Ga lekker een boek lezen. Slaap lekker!



Dag 4

Laat je telefoon eens thuis vandaag. 
Ga bijvoorbeeld boodschappen doen en terwijl je in de rij staat,
laat je fantasie dan eens gaan.
Bedenk wat de man voor je in de rij gaat koken met de dingen die op de band liggen.
Of ga op een bankje zitten in het park en fantaseer dan wat voor werk iedereen doet
die voorbij loopt. Bedenk dat iedereen die je op straat passeert een eigen verhaal heeft.

Of nog beter: ga een gesprek aan met een vreemde! En vraag wat zijn verhaal is.
Reizen met het openbaar vervoer kan bijvoorbeeld een heel frustrerend moment 
van je dag zijn.
Maar uit onderzoek van de universiteit van Chicago blijkt dat je door een simpel praatje 
je hele reis kan omdraaien van een saaie, of misschien zelfs stressvolle naar een plezierige.
Het maakt de reis fijner dan wanneer je met je hoofd in je telefoon zit of in de krant. 

Het zal je nu gaan opvallen hoeveel mensen op hun telefoon zitten.
Maar hoe heerlijk is het dat jij nu niet afgeleid kan worden?
Op deze manier krijg je langzaamaan weer focus, rust en FLOW in je hoofd terug.
Je zal merken dat je je werk weer sneller gedaan zal krijgen, maar vooral rustiger wordt.

Daarbij is observeren mindful zijn. Gewoon door te zijn in plaats van te doen.
Dit is ook een manier om uit je hoofd te komen, niet piekeren. 
Niet gelijk je telefoon pakken voor een foto op Instagram maar het gewoon laten zijn.
Dit is jouw cadeau’tje, je hoeft het niet te delen.

Pak vanavond pen en papier en ga schrijven:
*Waar werd ik vandaag heel rustig van?
*Waar ben je dankbaar voor?
*Wat waren de top 3 leukste dingen van vandaag?  

Uit je hoofd, in je handen! 





Dag 5

De laatste dag! You made it!

Nu is het moment om minimaal één social media app van je telefoon te verwijderen. 
IEK!
Het scheelt je veel MB in opslag en gebruik op je telefoon en je zal bewuster gaan kijken, 
via je browser. Nu al helemaal omdat je je wachtwoorden hebt gewijzigd.

Als je deze detox bent begonnen op maandag, dan betekent het dat het nu vrijdag is.
En wellicht heb je iets leuks op de planning staan vanavond.
Probeer het eens om je telefoon heel de avond niet aan te raken als je de deur uit gaat.
Focus je op het gesprek wat je met iemand voert, of op het eten wat je kauwt.
Bekijk alles op een frisse manier, wees verrast.

Kom terug in die flow! Terug in het NU!



Hoe nu verder?

You made it! Ik wist wel dat je het kon!

Ga nu niet gelijk al je apps weer terugzetten naar waar ze stonden.
Of iedereen die je hebt ontvolgd weer volgen.
Of al je notificaties weer aanslingeren.

Ik heb wel nog een paar Do’s en Don’ts voor je.

Do's
* Hou dit vol. Kijk wat het beste voor jou werkt en hou je hieraan
* Maak afspraken met jezelf wanneer je je social media mag checken
* Leg je telefoon op een andere plek als je geconcentreerd bezig bent om in die flow te blijven
* Observeer je omgeving wat vaker in plaats van je timeline

Don'ts
* Pak niet gelijk ‘s ochtends je telefoon. 
   Uit onderzoek blijkt dat het het beste is om dit niet gelijk te doen als je wakker wordt
   Het veroorzaakt onrust en angst. Moet je niet willen als je nog half slaapt!

* Pak niet je telefoon als je met je vrienden bent. Geef ze alle aandacht!
* Je hoeft echt niet alles te delen. Het moment is al genoeg. 



Offline is 
the new
black
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