Powersessie Slaap bij Ericsson:
‘Een ware eyeopener!’
Case Study Ericsson & SleepSupport

Telecomspecialist Ericsson vroeg SleepSupport een aantal Powersessies
‘Gezond Slapen Werkt Beter’ te geven aan medewerkers binnen het kader
van ‘Ericsson Gezond!’, een jaar durend programma dat in 2016 werd
georganiseerd rondom het thema gezondheid. Totaal 143 mensen deden
mee. Voor organisator Marijn van Schaaik waren de sessies een ware
eyeopener. ‘Slapen doe je 30% van je leven en tijdens de slaap gebeurt er
van alles wat de mensen niet weten. Bewustwording rond slapen is belangrijk.’
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