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Editorial - De alsmaar
doordenderende stress
Stress is bijna niet meer weg te denken uit
het dagelijkse leven. Waar eerst de grotere
situaties je van slag kunnen maken en stress
opleveren, wordt het na een tijdje steeds
kleiner. Na een tijdje wordt het feit dat het
regent, een broodje dat op de vloer valt of
je teen stoten al teveel. De stress neemt de
overhand en het is moeilijk om daar nog grip
op te krijgen. Er wordt alsmaar meer van je
gevraagd, zowel privé als op het werk. Het
gaat voelen als een doordenderende trein
die maar niet lijkt te stoppen. Ook ik herken
mijzelf hier goed in. Ik ben constant aan het
werk. Waar mijn to-do lijstjes mij de ene keer
rust kunnen bieden, wordt het de andere
keer een punt van stress. 

Alles voelt op zo'n moment teveel. Inmiddels
heb ik mezelf geleerd om te letten op wat
mij stress geeft en hier eerder op de rem te
trappen. In dit nummer wil ik je graag meer
informatie geven over stress en wat het met
je kan doen. Daarbij geef ik bij elk
onderwerp tips om dit te verbeteren. Kijk
vooral weer wat bij je past en of het goed
voelt om ermee aan de slag te gaan. Kom je
er niet helemaal uit? Voel je dan vrij om
contact op te nemen. Ik help je graag met
het uitzoeken hoe jouw handleiding rondom
stress eruit ziet. 
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Stop de
stress!
Stress lijkt steeds meer en meer invloed
op ons te hebben. Om hier meer grip op
te krijgen, is het goed om eerst te
snappen hoe stress in elkaar zit. 

Lang geleden is er voor het eerst
onderzoek gedaan naar stress. De
onderzoeker genaamd Hans Seyle werd
op dat moment voor gek verklaard dat
hij hier onderzoek naar deed. Mensen
vonden het niet van belang en zeiden
dat hij zich ergens anders op moest
gaan focussen. Gelukkig heeft hij dit
niet gedaan en heeft hij baanbrekend
onderzoek geleverd. 

Seyle kwam er namelijk achter dat er
verschillende reacties van het lichaam
zijn op een situatie. Die reacties blijven
hetzelfde, maar de situatie waarin ze
voorkomen kan verschillend zijn. De
Amerikaanse psycholoog Albert Ellis
heeft dit later in meer begrijpelijke taal
neergezet door te komen met het ABC-
model. 

Het ABC-model: A (stressor) + B
(betekenisgeving) = C (stressreactie).

In dit model wordt uitgelegd dat de
stressreactie afhankelijk is van de
betekenis die je geeft aan de stressor.
Een situatie kan dus voor de ene
persoon stressvol zijn, maar voor de
ander helemaal niet. 

Er zijn verschillende onderdelen die
invloed hebben op die betekenisgeving.
Een voorbeeld hiervan is de draagkracht
en draaglast die je hebt. Rogers, de
ontwikkelaar van counseling, zegt
daarbij dat het invloed heeft hoe de
voorgaande vergelijkbare situaties zijn
verlopen. 

Stel je voor dat je het voornemen hebt
om meer te gaan hardlopen. De eerste
keer dat je gaat hardlopen verzwik je je
enkel en kan je niet meer rennen. De
volgende keer begint het goed, maar
stort het daarna uit de lucht en de
derde keer krijg je een flinke steek in je
zij. Door al deze ervaringen ontstaat er
rigiditeit zoals Rogers het noemt. Je
flexibiliteit om de situatie aan te gaan
raakt eruit en je hebt er geen
vertrouwen meer in dat het gaat lukken.
Het tegenovergestelde wordt ook wel
psychologische flexibiliteit genoemd. 
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Ook andere onderdelen kunnen invloed
hebben op jouw stressbeleving. Er wordt
daarbij onderscheid gemaakt van
verschillende persoonlijkheden. Wanneer
je bijvoorbeeld erg perfectionistisch
bent, dan zal een klein detail dat niet
klopt jou eerder stress bezorgen dan
voor iemand die daar geen waarde aan
hecht. 

Het goede nieuws

 Inzicht in jouw stressoren
 De reactie op stress herkennen
 Zelfregulatie
 Een dieper kijkje in jezelf

Het goede nieuws is dat je er zelf iets
aan kan doen. Je kan namelijk de
betekenisgeving die je hebt bij een
bepaalde stressor beïnvloeden. Daarbij
is het goed om te werken aan een stukje
acceptatie. Het is niet erg als je stress
hebt. Iedereen heeft wel stress. Je hoeft
hier jezelf niet voor af te straffen. 

Om meer grip op stress te krijgen is het
goed om vier stappen te volgen.

1.
2.
3.
4.

Stap 1: Inzicht in jouw stressoren
Als je kijkt naar stress zijn er bepaalde
situaties die jou waarschijnlijk vaker
stress geven. Dit is een herhalend
patroon. Kijk of je voor jezelf op een
rijtje kan zetten welke situaties of
triggers dit zijn.

Stap 2: De reactie op stress
herkennen
 Jouw reactie op stress is elke keer
vergelijkbaar. Jouw reactie is niet te
vergelijken met een ander, maar er zit
bij jezelf wel vaak een patroon in. Dit
kan je merken aan je lichaam, mentaal
en aan je gedrag. Kijk of je dit voor
jezelf kan opschrijven. Zo ben je er
eerder bij als je stress ervaart voordat
het steeds groter wordt.

Om je een stukje op weg te helpen
staan hieronder voorbeelden van
stressreacties:
Lichaam - verandering in ademhaling,
gespannen spieren, haaruitval
Mentaal - piekeren, wazig zijn in je
hoofd, depressieve gevoelens, somber
zijn
Gedrag - geen libido meer hebben,
situaties ontwijken, misbruik maken van
drank of drugs, teveel hooi op je vork
nemen.
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Stap 3: Zelfregulatie
Inmiddels weet je al meer hoe je het kan
herkennen bij jezelf en in welke situaties
je vaak stress hebt. De derde stap is
leren hoe je met simpele technieken om
kan gaan met stress. Dit zorgt voor
zelfregulatie. Zelfregulatie staat voor
jezelf rustig kunnen krijgen in situaties
waarin je je overmand voelt.

Manieren van zelfregulatie zijn onder
andere mediteren, mindfulness, het van
je af schrijven, EFT, TRE, gaan sporten of
een rondje wandelen. Probeer
verschillende vormen uit en kijk wat het
beste bij je past. Het is fijn om meerdere
vormen voor jezelf op een rijtje te
hebben staan. Zo kan je op elk moment
kijken wat het beste bij je past.

Stap 4: Een dieper kijkje in jezelf
Je weet nu voor jezelf wanneer je stress
ervaart, hoe je het herkent en wat je er
op dat moment tegen kan doen. De
laatste stap is een stuk dieper kijken
naar waarom jij snel in de stress schiet
op bepaalde momenten. Zoals al eerder
gezegd kan hier een patroon in zitten.
Je kan bewust gaan werken aan het
patroon dat hierachter zit. Zo heeft de
situatie minder grip op je.

Voor iedereen is er weer een andere
manier van het dieper kijken naar jouw
stresspatronen. Manieren die je kunnen
helpen zijn onder andere erover
schrijven, hulp krijgen van een
professioneel therapeut die
gespecialiseerd is in stress of innerlijk
kind therapie.
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Mijn lichaam wil
niet meer



Moe gevoel 
Duizelig
Gespannen zijn
Veel of verkeerd ademen
Beven
Verminderde eetlust
Droge mond
Veel zweten
Pijn in je lichaam - hoofdpijn
Slecht kunnen slapen
Slechter werkende spijsvertering
Minder goed afweersysteem
Lusteloos
Veel haaruitval
Huiduitslag

Vaak zijn we erg boos op ons lichaam
als je met je hoofd nog het to-do lijstje
wilt afmaken, maar je lichaam aangeeft
dat het op is. Dit is een normale reactie,
maar een reactie die vaak wat
aangepast mag worden. 

Je lichaam is namelijk ook erg vatbaar
voor stress. We merken vaak stress als
eerste op in een vol hoofd, maar
daarnaast reageert het lichaam er ook
op. 

Kenmerkende symptomen van een
reactie van stress zijn onder andere:

Dit is een duidelijk teken van het
lichaam dat er iets aan de hand is en
dat er een actie aan gekoppeld moet
worden. Het lichaam wil dat je meer
zorg draagt voor jezelf en dat je iets
doet aan de stressor en daarmee de
stressbeleving. 

Er zijn verschillende dingen die je kan
doen als je merkt dat je lichaam deze
signalen afgeeft. Een eerste
stappenplan dat je kunt volgen is het
stappenplan van het vorige artikel.
Daarnaast is het goed om praktische
oefeningen te hebben om de stress op
dat moment te veranderen en een pas
op de plaats te doen. 

Niet iedereen is zich bewust van de
lichamelijke signalen van stress. Dit
wordt ook wel het ervaringsbewustzijn
genoemd die een zekere mate wel of
niet aanwezig is. Om hier mee te
oefenen is het fijn om op te schrijven
voor jezelf wat je dagelijks voelt in je
lichaam en wat hiervan het signaal kan
zijn. Wat probeert je lichaam hiermee te
zeggen?
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Adem jezelf rustig
Wanneer er sprake is van stress
verandert onze manier van ademen.
Veel mensen hebben het idee dat een
stabiele hartslag gezond is. Toch is dit
niet het geval. Een gezonde hartslag
wisselt namelijk af op basis van de
situaties waarin jij je bevindt. 

Een oefening die fijn kan zijn om
rustiger te worden is om de ademhaling
gelijkmatiger te krijgen. Die doe je door
zes seconden in te ademen en zes
seconden uit te ademen. Herhaal dit
voor jezelf voor drie minuten. Deze
oefening, en nog veel andere
oefeningen zijn te vinden in het boek
van The Breathe Guy genaamd Exhale. 

Kijk jezelf rustig
In haar boek Vrienden worden met je lijf
vertelt Lisette Thooft over de Basic
Exercise van Stanley Rosenberg. Deze
oefening maakt gebruik van de zenuw
de nervus vagus. Dit is één van de
grootste zenuwen in het lichaam en
heeft enorm veel invloed op hoe we ons
voelen. Deze oefening geeft veel
ontspanning. 

Bij de oefening ga je rechtop zitten of
staan en doe je bril af als je die op
hebt. Strengel je vingers in elkaar en
plaats ze achter je hoofd. Je gaat
vervolgens met je ogen draaien, zonder
je hoofd te bewegen. Dit doe je door
eerst met je ogen te draaien naar de
rechterkant. Houdt daarbij de focus vast
op je rechterelleboog. Je houdt dit vast
totdat je een fysieke reactie voelt. Dit
kan een zucht zijn, een gaap, een
schokje. Alles is mogelijk. Als je dit hebt
ervaren doe je hetzelfde aan de andere
kant. 

Voel je rustig
Een laatste oefening die je kan doen is
door simpelweg je ene hand op je buik
te leggen en de andere op je hart.
Probeer in het moment te zijn en bewust
je lichaam daar te voelen. Je kan ervoor
kiezen om een diepe zucht te slaken om
de spanning iets meer los te laten.
Probeer alleen de focus te leggen op je
handen en bewust je lichaam te voelen.
Het is niet erg als je even door je
gedachtenstroom wordt meegenomen.
Probeer dan weer rustig terug te keren. 
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Heb ik een
burn-out?

Burn-out is een term die in de volksmond
veel wordt gebruikt. Toch zijn artsen en
bedrijfartsen er vaak wat minder happig
op om die term te gebruiken. Dit komt
omdat zij een onderscheid maken tussen
overspannen en burn-out. Vanuit stress
kom je eerst in overspannen zijn.
Wanneer dit aanhoudt en de klachten
verergeren, kan je uiteindelijk in een
burn-out terecht komen. 

Wat is het verschil?

Je moet ten minste drie van de
volgende symptomen hebben:
vermoeidheid, gestoorde en/of
onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet
tegen drukte of herrie kunnen,
emotionele labiliteit, piekeren, zich
gejaagd voelen,
concentratieproblemen of
vergeetachtigheid. 
Je hebt gevoelens van
controleverlies of machteloosheid
vanuit het gevoel dat elke stressor er
één teveel is. 
Je wordt beperkt op het werk en in
je sociale leven. 
De klachten zijn niet toe te schrijven
aan een psychische stoornis. 
Je hebt langer dan drie maanden
klachten. 

Als er sprake is van overspannen zijn,
moet je voldoen aan de volgende eisen:

De klachten zijn langer dan zes
maanden geleden begonnen.
Op de voorgrond staan de gevoelens
van vermoeidheid en uitputting. 

Als je last hebt van een burn-out, dan
voldoe je aan de eisen van overspannen
zijn en komen er nog de volgende eisen
bovenop:

Inzicht in jouw spanning
Om een beter inzicht in te krijgen
hoeveel spanning jij hebt in je lichaam
en leven, wordt er bij behandelingen
vaak de KIS-vragenlijst gebruikt. Deze
vragenlijst staat hieronder beschreven.
Dit is een manier om voor jezelf te kijken
welke stappen handig zijn om te nemen. 

Wil je graag begeleiding bij de
vragenlijst en het zetten van
vervolgstappen? Neem dan contact met
mij op om te kijken wat ik voor je kan
betekenen. 
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INVENTARISATIE
SPANNINGSKLACHTEN

Kwalitatieve

Lichamelijk
Ik heb lichamelijke klachten door de werkdruk

Steeds zeer moe

Hoofdpijn

Hartkloppingen/druk op of steken in de borst

Slecht inslapen

Slecht doorslapen

Nek- of schouderklachten

Rugpijn

Spierpijn

Duizeligheid/trillen

Ademhalingsklachten, hyperventileren

Verhoogde bloeddruk

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Maag- en darmklachten
Probleem met eten/gewicht

Toegenomen/overmatig zweten

Snel infecties

Huidproblemen

Trillen

Wit of rood zien

Probleem met lichaamstemperatuur

Anders, namelijk:

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee
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Psychisch
Ik heb veel psychische klachten door de werkdruk

Veel piekeren

Ik maak me veel zorgen, ik ben angstig

Ik ben gespannen

Lusteloos, somber, veel huilen

Prikkelbaar, snel geïrriteerd, boos

Machteloos

Stemmingswisselingen, emotioneel

Rusteloos, gejaagd, ongeduldig

Verlies aan zelfvertrouwen, onzeker

Ik kan me slecht concentreren

Ik vergeet sneller zaken

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Niet kunnen ontspannen

Ik heb geen zin in mijn werk

Ik ben er niet helemaal bij, ik ben 'afwezig'

Ik heb het gevoel de controle kwijt te zijn

Ik kan niet meer relativeren

Ik ben cynisch

Ik kan drukte niet verdragen

Ik kan niet tegen verandering

Ik herken mezelf niet meer

Andere, namelijk:

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Gedrag
Mijn gedrag is veranderd door werkdruk

Ik ben meer gaan roken/drinken/snoepen

Ik ben meer/minder gaan eten

Ik heb meer/minder belangstelling in seks

Ik ben ontevreden over mijn prestaties

Ik heb moeite met het lezen van complexe tekst

Ik maak meer fouten of krijg minder af

Ik vermijd sociale contacten

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee
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Ik neem weinig of geen tijd om me te ontspannen of voor
plezierige zaken

Ik doe dingen op de automatische piloot

Ik kom te laat

Ik vertrek vroeger

Ik neem weinig initiatief

Ik doe thuis niets meer

Ik werk chaotischer

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ik val overdag in slaap als ik niet bezig ben Ja / Nee

Andere, namelijk:

De vervolgstappen
Na het invullen van de vragenlijst kan je
op de volgende pagina kijken welke
uitslag je hebt. Onthoud altijd dat dit
een indicatie is op dit moment. Het is
goed om hier rustig naar te kijken en zo
nodig met iemand te bespreken. Je krijgt
de uitslag door het aantal keer 'Ja' op te
tellen bij elkaar. 

Onthoud hierbij dat er geen oordeel bij
zit. Je kijkt rustig naar hoe het er op dit
moment bij jou voor staat. Dit is geen
reden om hard voor jezelf te zijn en
jezelf te straffen. 

Iedereen heeft wel klachten rondom
spanning. Bijna niemand heeft geen
enkele klacht. Het is wel van belang om
er op tijd bij te zijn en er actief mee aan
de slag te gaan. Mogelijke
vervolgstappen kunnen zijn dat je
contact opneemt met de huisarts of een
specialist op het gebied van stress. De
combinatie is natuurlijk ook mogelijk. 
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Indicatie inventarisatie spanningsklachten

0 klachten
Bijna niemand heeft 0 klachten. Het kan zijn dat je de
klachten niet herkent bij jezelf of dat je volledig gezond
bent. 

1-5 klachten Bijna de helft van de mensen scoort tot 5 signalen. Je hebt
weleens klachten, maar ze hinderen niet echt. 

6-10 klachten
Ongeveer een kwart van de beroepsbevolking maakt
periodes door waarin ze 6 tot 10 klachten hebben. Er kan
herstelschuld ontstaan. Herstelschuld ontstaat wanneer
mensen overdag meer energie verbruiken dan ze 's
nachts tijdens de slaap kunnen opladen. Er ontstaat een
toenemend tekort aan energie, waardoor lichamelijk
herstel achterblijft. Dit is het moment om terug te
schakelen en meer rust te nemen. Een bezoek aan een
huisarts is aan te bevelen. 

11-15 klachten
Er is een risico om oververmoeid of overspannen te raken.
Het lichaam waarschuwt nu duidelijk dat er iets moet
veranderen om erger te voorkomen. Het lichaam raakt
ontregeld. Het is op weg naar een burn-out. Een bezoek
aan de huisarts wordt aanbevolen om mogelijke oorzaken
uit te sluiten. 

16-20 klachten
Er zijn behoorlijk wat klachten. Er is mogelijk sprake van
overspannen zijn. Een kleine tegenslag kan al genoeg zijn
om het gevoel van controle te verliezen. Een bezoek aan
de huisarts wordt aanbevolen. Daarnaast kan je hulp
zoeken bij een specialist op het gebied van stress. 

20+ klachten
Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van overspannen of
burn-out. Rust is dringend nodig. Een bezoek aan de
huisarts wordt aanbevolen. Daarnaast kan je hulp zoeken
bij een specialist op het gebied van stress. 
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STRESS STRESS &&
TRAUMATRAUMA

Stress kent iedereen wel in het leven.
Vaak wordt vergeten wat de relatie is
tussen stress en trauma. Trauma is
namelijk de vergrote trap van stress. Het
is een vergrote reactie op een stressor
door de betekenis die er in de hersenen
aan wordt gegeven. 

Bij stress gaat het om de reactie die je
hebt op een bepaalde situatie. De
uitwerking hiervan en wat voor impact
het op je heeft, is per persoon
verschillend. Het is daarbij ook niet zo
dat een trauma altijd resulteert in PTSS.
Dit is per persoon verschillend. 

Bij trauma wordt dit post-traumatische
stress genoemd. Hier worden in de
gezondheidszorg verschillende eisen
aan gesteld om aan te geven of iemand
hier last van heeft. Dat het een vergrote
trap is van stress is niet zo gek. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat 52%
van de mensen met een diagnose PTSS
ook een burn-out heeft. Daarbij is het
niet zo dat PTSS een vervolgstap is op
burn-out. Het is een andere vorm van
stress die is ontstaan vanuit een trauma. 

Symptomen van PTSS zijn onder andere
het hebben van flashbacks, dissociatie,
situaties vermijden om er maar niet aan
te hoeven denken en een zeer hoge
spanning in het lichaam. 

Uit onderzoek is gebleken dat PTSS
vaker voorkomt als er meerdere trauma's
zijn geweest in het leven van iemand.
De belasting van die persoon wordt dan
te groot en de draagkracht wordt
steeds minder. De hersenen willen uit
alle kracht nog bescherming bieden,
maar uiteindelijk wordt het teveel. 

PTSS KAN IEDEREENPTSS KAN IEDEREEN
OVERKOMEN EN IS NIET IETS OMOVERKOMEN EN IS NIET IETS OM

JE VOOR TE SCHAMENJE VOOR TE SCHAMEN
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen
trauma met een kleine t en een grote T.
Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld
mishandeling onder de grote T valt,
maar het zien van een verkeersongeluk
(zonder dat je er direct bij betrokken
bent) kan vallen onder de kleine t. Met
dit verschil wordt duidelijk gemaakt dat
trauma breder is dan vaak wordt
gedacht. Bij trauma wordt er vaak
gedacht aan gebeurtenissen die groot
en zwaar zijn. Toch kan een gebeurtenis
die voor je gevoel weinig impact heeft
veel impact hebben. Dit valt onder de
kleine t. Ook bij een situatie vanuit de
kleine t kan er PTSS ontstaan. Het is dus
altijd goed om bij jezelf te checken hoe
je je voelt na een situatie en het actief
te verwerken.  

TRAUMA MET EEN KLEINE ENTRAUMA MET EEN KLEINE EN
GROTE TGROTE T

Het actief verwerken is niet altijd
mogelijk. Dit kan zijn omdat de situatie
(nog) niet veilig genoeg is. Het
belangrijkste is om jezelf eerst in
veiligheid te brengen. Daarna is het van
belang om de gebeurtenis actief te
verwerken. Dit is zowel fysiek als
mentaal belangrijk. Op mentaal gebied
kan je dit doen door erover te praten of
erover te schrijven. Wanneer dit niet
wordt gedaan, kunnen je hersenen de
gebeurtenis opslaan als iets waar nooit
over gepraat mag worden. Dit kan zelfs
als gevaarlijk worden gezien als je
hierover praat. Kies iemand die je
vertrouwt of vertrouw je dagboek hierin
en schrijf het van je af. 

ACTIEF VERWERKENACTIEF VERWERKEN

Daarnaast is het van belang om het
fysiek te verwerken. Tijdens een
stressvolle gebeurtenis maakt jouw
lichaam energie aan om een vecht- of
vluchtreactie op gang te brengen.
Wanneer dit niet mogelijk is, gaat je
lichaam door op de bevriesreactie. Deze
energie zit echter wel nog vast in je
lichaam. Het is van belang om deze
aangemaakte energie uit je lichaam te
krijgen. Anders kan dit zorgen voor
klachten. Dit kan gedaan worden door
methodes als TRE of somatic
experiencing. Hierbij wordt de energie
als het ware uit je lichaam getrild of
wordt de reactie die je lichaam wilde
geven afgemaakt. 

In sommige gevallen hebben de
hersenen de situatie meteen diep
weggestopt en kom je er pas later in het
leven achter waarom je bepaalde
klachten had en waar ze vandaan
komen. In dat geval is actief verwerken
alsnog van belang. Daarbij komt vaak
een stukje rouw door de impact die het
mogelijk gehad heeft op jouw leven.

DIEP WEGGESTOPTDIEP WEGGESTOPT

Daarnaast kan het ook zo zijn dat je zelf
bewust de verwerking vermijdt. Dit is
een begrijpelijke reactie. Het is wel van
belang om actief aan de slag te gaan
als je merkt dat je klachten hebt en het
je tegenhoudt in het leven. Dit kan op
jouw eigen tempo en jouw manier. Zoek
een goede behandelaar op en ga samen
stap voor stap aan de slag met het
verlichten van jouw klachten. 

VERMIJDENVERMIJDEN
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Mensen merken vaak dat ze gestresst
zijn aan hoe ze slapen. Er zijn
verschillende signalen die je hierin kan
herkennen. 

Piekeren
Je kan slechter in slaap komen omdat je
door blijft piekeren over de volle
agenda of de to-do lijst die maar op
blijft stapelen. Dit zorgt ervoor dat je
hoofd aan blijft staan en er maar geen
rust in je hoofd komt. Dit kan zo de
gehele nacht doorgaan. 

Slecht inslapen
Slecht inslapen heeft vaak te maken met
een te vol hoofd of nog klaarwakker zijn
op het moment dat je naar bed gaat.
Ditzelfde is vaak te zien bij doorslapen.
Sommige mensen kunnen wel goed
inslapen, maar niet doorslapen. Ze
slapen licht en worden snel wakker. Als
je de combinatie hebt van slecht
inslapen en slecht doorslapen is het
helemaal lastig om de nacht door te
komen. 

Nachtmerries
We verwerken de dag in onze slaap.
Hierdoor hebben we genoeg uren nodig
om dit een plekje te kunnen geven.
Wanneer er veel bij je speelt, kan dit
zich uiten in heftige dromen en
nachtmerries. 

Of je goed slaapt heeft veel te maken
met stress. Dit komt nog vanuit de
oertijd. In die tijd konden mensen pas
gaan slapen als alles veilig was. Als je
wist dat er nog ergens een tijger
rondliep, dan kon je niet rustig gaan
slapen. 

Ondanks dat onze vorm van stress niet
een tijger is die rondjes om ons
heenloopt (gelukkig maar), heeft de
stress nog steeds hetzelfde effect. Dit
komt omdat de hersenen nog steeds
hetzelfde werken en de prikkels op
dezelfde manier verwerken. 

Wil je je slaap verbeteren, dan is het dus
van belang om de stress in je leven te
verminderen. Tips om beter te slapen
kunnen fijn zijn en het kan verbetering
brengen, maar het zal niet altijd de
volledige oplossing zijn. 
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Naast de herkenbare slaapproblemen
die veel mensen herkennen, zijn er ook
grotere slaapproblemen. 

Slaapparalyse
Dit is een slaapprobleem waarbij
iemand midden in de nacht wakker
wordt en zich verlamd voelt. De
hersenen creëren als het ware
hallucinaties die zich in de ruimte
bevinden. 

Hypnopompe en hypnagoge
hallucinaties
Dit is vergelijkbaar met de slaapparalyse
vanuit het stuk van de hallucinaties.
Daarbij heeft iemand de hallunicaties
wanneer je in slaap valt of juist als je
wakker wordt. Deze hallunicaties zijn
vaak te linken aan een hoog stresslevel. 

Voorop staat dat slaapproblemen een
gat slaan in je energie en mogelijk ook
je reserve-energie. Het is van belang om
dit goed aan te pakken. Er zijn
verschillende slaapcentra die je hierbij
kunnen helpen. Daarnaast zijn er
verschillende methodes die kunnen
helpen bij het verminderen van stress. In
alle edities van het tijdschrift van
Praktijk Malana lees je verschillende
vormen om aan de stress te werken.
Denk daarbij aan TRE, EFT, mindfulness,
werken met de ademhaling, schrijven en
nog vele andere methodes.  
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STRESS  &
HORMONEN

 

Stress wordt mogelijk gemaakt door de
hormonen in het lichaam. Er zijn
verschillende soorten hormonen die
invloed hebben op de mate van stress
die jij hebt. 

De hormonen worden pas afgevuurd als
het signaal in de hersenen wordt
gegeven. Dit signaal geven de hersenen
af op het moment dat de betekenis aan
een stressor is gegeven dat dit een
spannende situatie is waar je stress van
krijgt. 

Hierna zijn er verschillende hormonen
die invloed hebben op de mate van
stress. De twee belangrijkste hormonen
zijn adrenaline en cortisol. 

Adrenaline 
Adrenaline zorgt ervoor dat je in de
vecht-vluchtmodus kan gaan staan. Het
brengt energie in je lichaam en
activeert je om snel weg te kunnen gaan
of te kunnen vechten. Adrenaline is een
nuttig hormoon die we vaak snel
inzetten. Het kan echter gebeuren dat
de adrenaline niet meer stop wordt
gezet en afgevuurd blijft worden. Dit
zorgt voor een overproductie en
hierdoor kan je klachten krijgen in het
lichaam. Adrenaline wordt vaak
afgevuurd samen met noradrenaline.
Noradrenaline verhoogt de bloeddruk.
Hierdoor kan het bloed sneller naar de
ledematen om te kunnen vluchten of
vechten. 

Cortisol
Cortisol is het kenmerkende hormoon bij
stress. Een teveel aan cortisol zorgt er
wederom voor dat er klachten in het
lichaam kunnen ontstaan. Cortisol zorgt
er onder andere voor dat de organen
worden geremd die niet nodig zijn in
een stressvolle situatie. Als jij snel weg
moet rennen voor een auto die op je
afkomt, dan is het functioneren van
bijvoorbeeld het spijsverteringstelsel
niet van belang. Cortisol zorgt ervoor
dat dit wordt afgeremd en de focus
volledig kan liggen op wat je lichaam
nodig heeft om snel te handelen. 

Zowel de adrenaline als de cortisol
hebben dus veel invloed op wat er in je
lichaam gebeurt tijdens een stressvolle
gebeurtenis. Naast deze twee
hormonen, zijn er ook hormonen die de
andere kant op werken. 
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Dopamine
Dopamine is een hormoon dat zorgt voor
een 'beloning'. Denk bijvoorbeeld aan
een bepaald nummer dat je kent waarbij
je precies weet wanneer er een
verandering in de muziek komt. Wanneer
je dit weet en het daadwerkelijk
gebeurt, wordt er dopamine afgegeven.
Dit geeft het gevoel van een beloning
en voelt als een geluksmomentje.
Dopamine kan je bewust inzetten door
bijvoorbeeld muziek te gaan luisteren
als je je rot voelt en hier bewust in mee
te gaan in de nummers die je luistert.
Dopamine wordt ook meer aangemaakt
als je aardbeien, bananen, appels,
avocado's of watermeloen eet.
Daarnaast werkt groene groenten,
bieten en thee ook goed. 

Endorfine
Endorfine is een natuurlijke pijnstiller.
Wanneer jij je teen stoot tegen de
tafelpoot, wordt er automatisch
endorfine aangemaakt om de pijn te
verzachten. Endorfine wordt op
verschillende momenten aangemaakt.
Het wordt onder andere afgevuurd bij
pittig eten, lichaamsinspanning, pijn en
bij seks. Met name bij een orgasme komt
er veel endorfine vrij. Endorfine is dus
gemakkelijk te stimuleren door met je
partner een gezellige avond te hebben
of door te gaan sporten. Het liefste
sporten in de buitenlucht. Zo krijg je ook
nog een frisse neus en geniet je van de
natuur om je heen (als die er is). 

Endorfine en dopamine kan je bewust
inzetten om minder stress te ervaren.
Daarnaast is het goed om wederom aan
de stress te werken en je lichaam weer
in een ruststand te krijgen. Zo kan je
voorkomen dat er teveel cortisol of
adrenaline afgevuurd wordt. 
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Mijn
aanbevolen
lijstje

Ik kan het iedereen aanraden om meer te
leren over trauma. Het zorgt er namelijk voor
dat je beter begrijpt waarom je lichaam op
een bepaalde manier reageert. Trauma klinkt
vaak heftig, maar vergeet niet dat stress de
kleine variant is van trauma. Een goed boek
om hier meer over te weten te komen is het
boek Traumasporen van Bessel van der Kolk.
In zijn boek legt hij uit hoe trauma in elkaar
zit en wat voor impact dit kan hebben op het
lichaam.  

1.Leer meer over trauma

Het is fijn om meer inzicht te krijgen in wat
jou stress geeft en hoe je hierop reageert. In
het vorige nummer van dit tijdschrift kan je
hier meer over leren. Wil je hier graag verder
mee aan de slag? Kijk dan eens op mijn
website www.praktijkmalana.com. Hier kan je
meer leren over de hulp die ik hierbij bied en
kan je het gratis e-book downloaden met
tips rondom stress. 

2. Leer meer over jouw stress

Niet alles hoeft zwaar en moeilijk te zijn. Het
is ook goed om de focus te verleggen op iets
dat je echt leuk vindt om te doen. Een vorm
hiervan kan zijn door met je creativiteit aan
de slag te gaan. Denk er daarbij wel aan dat
het niet perfect hoeft te zijn. Je moet er
geen stress van krijgen. Het is juist de
bedoeling om te ontladen. Kies iets uit wat
goed bij jou past. Creatief bezig zijn is een
optie, maar mogelijk vind je het fijner om de
natuur in te gaan of om bijvoorbeeld te
gaan dansen. 

3. Ga aan de slag met jouw
creativiteit

Bij stress wordt het lichaam vaak als de
boosdoener gezien. Jouw hoofd wil van
alles, maar je lichaam wil niet meer. Je
lichaam geeft deze signalen niet voor niets
af. Luister goed naar je lichaam en blijf
hiermee in contact. Lisette Thooft heeft een
mooi boek geschreven over vrienden worden
met je lichaam. Een aanrader!

4. Blijf in contact met je
lichaam

Het is soms lastig om hulp te vragen, maar
het is wel nodig. Blijf goed voor jezelf
zorgen en trek op tijd aan de bel. Dit kan je
al doen door naar de huisarts te gaan en in
gesprek te gaan met de
praktijkondersteuner. Veel mensen kunnen je
een steuntje in de rug geven en je weer een
stapje vooruit helpen. Maak hier gebruik van.
Ze doen het graag. 

5. Zoek op tijd hulp
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Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Colofon
Redactie & vormgeving

Wil je graag in contact komen?

Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op
te nemen. Hieronder staan de contactgegevens
waarop dit kan. 

info@praktijkmalana.com
0621389702

Heb je interesse in het boeken van een massage bij
mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens
contact met mij opnemen of via Facebook
(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer
informatie vinden over welke massages ik geef en
mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com. 

Ik werk in de Havenstraat 59 in Hilversum, in Utrecht
op de Ingen Houszstraat 28 en de Heideweg 244 in
Amersfoort. 

© niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm, foto, scan of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uitgever en/of auteur. 
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Overwin je eigen Medusa

Praktijk Malana


