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Wat	gaan	we	30-40	minuten	doen?
	Voorstellen en vraag 
	Uitleg Chronobiologie, filmpje Klokhuis 7:31 
	Succes sporters, filmpje wereldkampioen 1:05 
	Werking lichtbril 
	Toepassing in de zorg, filmpje JBZ 3:29 
	Nachtdienst rooster tips 
	Gratis app 
	4 do’s en 4 don’ts 
	Echt unieke aanbieding
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TOINE

Oprichter en CEO Toine Schoutens (1963) is 
opgeleid in de gezondheidszorg. Als 
verpleegkundige ontdekte Toine de krachtige 
effecten van licht op menselijke prestaties en 
onze biologische klok.  

Als wetenschappelijk medewerker is Toine 
decennia betrokken geweest bij diverse 
fundamentele klinische onderzoeken. Deze 
kennis en het netwerk vertaalde zich naar 
functies in diverse organisaties gerelateerd 
aan onderzoek naar licht op de gezondheid. 
Internationale bekendheid verwierf Toine toen 
hij als gevolg van academische publicaties 
lichtbehandeling toe kon passen bij 
Nederlandse topsporters, waaronder de 
Olympische delegaties. Sinds 2006 begeleidt 
Toine sporters die bijzondere prestaties 
moeten leveren. 

Toine	Schoutens,	 
licht	expert	
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WAT	HELPT	OM	
EEN	DIP	TIJDENS	
DE	NACHTDIENST	
TE	VOORKOMEN?	

Fabels	en	feiten
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LICHT

LICHT	
Licht	dat	in	het	oog	valt	heeft	
onmiddellijk	invloed	op	de	
hersenstimulatie	en	de	regulering	
van	het	slaap	/	waak	ritme.		

Dit	timing	mechanisme	beïnvloedt	
o.a.	
• alertheid		
• concentratie	
• reactiesnelheid	
• stemming		
• slaap

HORMONEN	
Als	we	licht	waarnemen	in	de	ochtend	stijgt	onze	lichaamstemperatuur	en	
bloeddruk	voor	we	wakker	worden.		
Het	activeert	het	hormoon	cortisol	dat	we	nodig	hebben	om	weer	actief	te	
worden	en	het	onderdrukt	het	‘nachthormoon’	melatonine.

https://youtu.be/n0HoJYFgqm0



PREMIUM LIGHT GLASSES 

Licht	de	werking	op	ons	systeem
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350+		Olympiërs	/	11	landen	31	medailles	
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De	innovatie	Propeaq
Propeaq is een praktische, 
draagbare lichtoplossing  die 
helpt alerter, geconcentreerder 
en productiever te zijn in 
gemiddeld 30 minuten per dag.   

De Propeaq wordt tijdens de 
nachtdienst, slechts 1 (of 
eventueel 2) x 30 minuten 
gedragen
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Propeaq	werking

HOE WERKT DE LICHTBRIL 

• Met de lichtbril kun je het slaap - 
waakritme verschuiven 

• Met rode glazen kan je fel licht blokken 
zodat je makkelijker in slaap valt 

• Bij een dipje in de nacht kun je de bril 
ook gebruiken voor extra energie 
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De	lichtbril	meegeleverde	glazen

✓ Lichtblauw :  
De standaard lens voor gebruik in 
combinatie met blauw licht 

✓Rood :  
Hiermee kun je ‘s avonds/ ‘s 
ochtends storend licht blokkeren 
zodat je makkelijker in slaap valt 

✓Donkerblauw:  
Te gebruiken als zonnebril  

                     
https://youtu.be/5bBKbSIzl5E
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TOEPASSING
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Nachtdienst	hoe	gebruik	je	de	lichtbril
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Nachtarbeid	primeur

• Ga naar de App Store  
• Download de App ‘Propeaq ShiftWork’ 
• Volg de instructies 

Gratis
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Propeaq	op	sterkte
• Ga naar www.propeaq.com 
• Kijk in de rubriek ‘Op sterkte leverbaar’ 
• Volg de instructies 
    of 
• Ga naar www.nooz-optics.com
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Do’s																												en	don’ts

1: slaap in een volledig verduisterde 
slaapkamer  
2: eet na de nachtdienst hooguit een 
kleine, lichte maaltijd  
3: probeer tijdens de nachtdienst zoveel 
als mogelijk te bewegen  
4: drink veel water  tijdens de 
nachtdienst

1: ga na de laatste nachtdienst niet meteen 
naar bed maar doe een middagdutje van 
hooguit enkele uren  
2: eet geen zware maaltijden tijdens de 
nachtdienst  
3: gebruik geen koffie of andere cafeïne 
houdende dranken korter dan 4 uur voor het 
slapen gaan  
4: ga niet te laat naar bed in de 1e nacht na 
de laatste nachtdienst
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Eénmalig	aanbieding

Voor elke aanmelding een unieke 
aanbieding  
voor 199 Euro ipv 239 Euro.  
Gratis verzending in Nederland. 
Geldig tot 1 maand na webinar 
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Chrono	Eyewear	BV	
Saal	van	Zwanenbergweg	11	
5026	RM		Tilburg	
Tel:	013	6316313	
Email:	info@propeaq.com	
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VOLG	ONZE	PROPEAQ	FACEBOOK	PAGINA

mailto:info@propeaq.com

