
Masterclass
‘Het brein in de
overgang’

Zoals neuropsychiater Theo Compernolle zegt: ‘Ons
Belangrijkste instrument om productief, gelukkig en
gezond te zijn, is ons brein. Het probleem is alleen
dat maar weinig mensen rekening houden met de
gebruiksaanwijzing ervan.

Dat probleem wordt extra actueel als het gaat
om ‘het brein in de overgang’, een periode
waarin veel vrouwen ervaren dat ze de
gebruiksaanwijzing van hun brein helemaal
niet meer kennen en het brein wel ontploft lijkt!

Juist daar brengen we met deze
Masterclass die op 11 november van 10:00
tot 12:30 uur gehouden wordt verandering
in aan. Je krijgt een nieuwe, frisse ‘breinbril’
opgezet die je volop inzichten en handvatten
aanreikt over specifiek het ouder wordende
brein in de overgang.

Wat komt er allemaal aan bod?

• Inzicht in de plasticiteit van het eigen brein en ontdekken
dat het ouder wordende 45+ brein ook extra kansen biedt

• Inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen mannen
en vrouwen als het gaat om de ontwikkeling van het ouder
wordende brein. Om maar een voorbeeld te noemen: de
energieproductie in het brein werkt bij mannen toch weer net
anders als bij vrouwen

• Inzicht in de werking van hormonen in relatie tot het brein,
bijvoorbeeld hoe testosteron en oestrogeen de
dopamineproductie beïnvloeden.

• Inzicht in de relatie tussen brein en fysieke veranderingen
tijdens de overgang. Slechter slapen, opvliegers: blame it on the
brain!

INSCHRĲVEN

Per mail vóór 4 november 2021 aan
welkom@overacademie.nl met uw naam,
organisatie, functie. Binnen een week na
aanmelding ontvangt u de factuur. Op 10 november

2021 volgt een mail met de Zoom-link waarmee u kunt
deelnemen aan de digitale workshop; het overgangsbrein. Uw
investering bedraagt € 95,00. excl. BTW. Met het betalen van de
factuur is uw inschrĳving definitief. Annuleren kan tot uiterlĳk 5
november 2021; restitutie van inschrĳfkosten onder aftrek van
€ 35,00 administratiekosten vindt na deze datum niet meer
plaats

HEBT U VRAGEN?
Neem gerust contact op met de organisator via
welkom@overacademie.nl

• Inzicht in de wijze waarmee focus en
aandacht beter gericht kunnen worden: tips die
direct positief bijdragen aan het rendement en
plezier in je (werk)dag.

Van inzicht naar doen! Het feit dat je ouder wordt
en in de overgang raakt heeft impact, met onze
tips kun je je brein zo fit mogelijk te houden en
dagen we je uit te kijken hoe jij je breinpower
optimaal in kunt zetten.

Kortom: je krijgt een waardevolle inkijk in je
(overgangs)brein waarmee je je brein kunt
managen en de baas kunt zijn in deze fase!


