
 

 

Sta jij deze winter met een lege accu?  

Vooral in de wintermaanden, kun je je wel eens voelen als een auto met een lege accu. Het energiepeil is 
laag en je komt niet meer vooruit. In deze maanden is door de afsluiting van het jaar, de vele vrije dagen 
etc. het evenwicht tussen privé en werk wat in onbalans. De dagen zijn kort; het is donker als je naar je 
werk gaat en het is donker als je weer terugkomt. Je lichaam mist het zonlicht.  
 
Als je auto niet start, kun je daarvoor het beste naar de automonteur bellen. Zij helpen je de accu te 
vervangen of repareren. Als jezelf met een lege accu staat, zijn er ook tal van mogelijkheden om die accu 
weer op te laden. Hieronder enkele tips: 
 
Controleer je accu 
Voorkomen is beter dan genezen, controleer je accu dan ook regelmatig. Stel jezelf regelmatig de volgende 
vragen:  
Hoe kom jij thuis van je werk?  
Hoe is het gesteld met je concentratie?  
Ben je vaker vergeetachtig?  
Voel je je opgebrand?  
Is het werk steeds verder van je af komen te staan? 
Kom je tijdens de controle erachter dat je accu ver leeg is, pleeg dan onderhoud! 
 
Onderhoud je accu 
Zorg ervoor dat je accu goed opgeladen blijft. Zorg voor werk dat bij je past en waar jij energie van krijgt. 
Dit voorkomt dat de accu energie gaat lekken. Heb je enkele taken die je teveel energie kosten, maak dit 
bespreekbaar op het werk. Wellicht heb je collega’s die er juist energie van krijgen. Een uitwisseling van 
taken zou de levensduur van je accu verlengen. Check ieder jaar het vloeistofniveau van je accu, want een 
accu is niet onderhoudsvrij.  
 
Vermijd korte ritten 
Kleine energiegevende taken in je werk zijn niet voldoende voor de oplaadtijd van de accu. Voor die tijd 
komt de accu namelijk niet op temperatuur en is opladen nog niet, of slechts beperkt mogelijk. Zorg dat 
het overgrote deel van je werkzaamheden je energie geven. Ga dus ook voor jezelf na hoe jouw 
takenpakket eruit ziet. Noteer de energiegevende - en energievretende taken. De energiegevende taken 
moeten in meerderheid aanwezig zijn. Auto’s die veel kleine afstanden rijden, laden de accu ook maar 
nauwelijks bij. Dat gaat op ten duur voor problemen zorgen. Zo ook bij onze accu! 
 
Een lege accu is in veel gevallen een defect als gevolg van verkeerd laden.  
Laad jij je accu zelf op? Neem deze tips serieus en ga er mee aan de slag. 
 
In sommige gevallen, bij mensen die alleen korte stukjes rijden of langdurig lege accu’s hebben, is het 
verstandig om hem met een externe lader op te laden. Aarzel dan niet en neem contact op met mij via de 
e-mail (curriculi@ziggo.nl) of bel 06-414 76 421. Ik bied je de beste pechhulp aan.  
 
Ga deze winter zorgeloos met je volle accu aan het werk!  
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