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Hoe omgaan 

met stress?

Je gezondheid,  
zó werk je  
eraan!



Iedereen heeft het wel eens moeilijk of druk. We 
maken allemaal gebeurtenissen mee die spanning of 
stress veroorzaken. Soms volstaat al de gedachte (of 
angst) dat er iets zou kunnen gebeuren. 

Spanning kan ervoor zorgen dat je geen evenwicht 
meer vindt tussen zaken die je energie geven (draag
kracht) en zaken die je leven moeilijk maken (draag
last). Is de draagkracht groter dan de draaglast, dan 
is er geen probleem. Is de draaglast gedurende een 
korte tijd groter dan de draagkracht, dan is dat ook 
niet zo erg. Houdt stress echter een lange periode 
aan, dan raken je lichaam en geest uitgeput. 

Een beetje stress kan dus geen kwaad. Maar zoals bij 
alles: overdaad schaadt!

Het is dus belangrijk om stresssignalen te herkennen 
en te leren hoe je er beter mee kan omgaan. Zo kan je 
stressgerelateerde gezondheidsproblemen voorkomen. 

Kijk snel verder in deze brochure voor meer informatie 
en praktische tips. 

Inleiding
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Wat is stress?

Bij stress zorgt je lichaam ervoor dat je zal reageren 
op gevaar, bijvoorbeeld als er een gevaarlijke hond 
opduikt. Je hartslag verhoogt, je hersenen, hart en 
spieren krijgen meer zuurstof en je lichaam geeft sui
kers vrij voor meer energie. Je lichaam stelt zich erop 
in om weg te rennen of te vechten. Na een stress
volle gebeurtenis volgt een herstelperiode waarin je 
lichaam en geest terug zullen ontspannen. 

Wanneer verschillende stresssituaties elkaar opvolgen 
en de herstelperiode te kort is, kan stress allerlei aan
doeningen veroorzaken. Ook als je stress niet tijdig 
afreageert, blijft je lichaam gespannen. 

Positieve versus negatieve stress
Stress is een normaal verschijnsel. Iedereen krijgt er 
wel eens mee te maken. Stress kan zowel positieve 
als negatieve gevoelens opwekken. 

Positieve stress
Gedurende een korte periode heeft stress geen nade
lige gevolgen. Een beetje stress is zelfs gezond. Het 
maakt je alerter en zet je zintuigen op scherp zodat 
je beter presteert of je beter verdedigt in bedreigende 
situaties. 

Negatieve stress
Overdaad schaadt. Een lange periode van ononder
broken stress put je lichaam en geest uit, waardoor 
ziekteverschijnselen kunnen optreden. 
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Oorzaken van stress 
Allerlei gebeurtenissen kunnen spanning en stress 
veroorzaken, zowel negatieve gebeurtenissen, zoals 
ziekte, als positieve gebeurtenissen, zoals een huwe
lijk of een promotie. De uitlokkende factoren zijn voor 
iedereen verschillend. Ook het effect van stress is bij 
iedereen anders. Niet iedereen reageert op  dezelfde 
manier op een identieke stressor (= spanning 
 gevende factor). 

Ziekte, overlijden van een dierbare, financiële onzeker
heid, conflicten op het werk, druk uit de omgeving, … 
maken je leven moeilijk. De draaglast (dat wat er van 
je wordt gevraagd) wordt groter. Draagkracht (dat wat 
je aankunt) haal je uit zaken die je energie geven, 
zoals voldoende tijd voor rust en ontspanning, zaken 
waarvan je gelukkig wordt, een goed netwerk, … 
Als het evenwicht tussen draaglast en draagkracht 
verstoord raakt, dan ervaar je stress. 

!! De balans tussen draaglast en draagkracht 
 geraakt bij iedereen wel eens uit evenwicht. 
Duurt dit onevenwicht te lang, dan kan stress 
een probleem worden. 

 Klachten worden vaak pas zichtbaar tijdens 
een rustige periode, zoals het weekend of de 
 vakantie. Neem de stresssignalen ernstig zodat 
je bijkomende gezondheidsproblemen kan 
 vermijden. 
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Gevolgen van stress 
Tekenen van stress komen geleidelijk aan en worden 
vaak onderschat. Vaak merkt de directe omgeving 
stresssignalen als eerste op. 

De gevolgen van stress zijn voor iedereen anders. 

Lichamelijke klachten 
 hoofdpijn 
 spierpijn 
 vermoeidheid 
 hartkloppingen 
 spanningen op de borst 
 hoge bloeddruk 
 slapeloosheid 
 maag en darmklachten 

Mentale klachten 
 angst 
 zenuwachtigheid 
 concentratieproblemen 
 onzekerheid
 lusteloosheid 
 verstrooidheid 
 vergeetachtigheid 
 piekeren

Emotionele klachten 
 uitvliegen 
 humeurigheid 
 prikkelbaarheid 
 paniekaanvallen 
 gespannenheid 
 pessimistische gedachten 

Gedragsmatige klachten 
 verandering van eetgedrag: veel eten of een 

 gebrek aan eetlust 
 verhoogd gebruik van middelen, zoals alcohol, 

roken of geneesmiddelen 
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Hou je stressniveau  
onder controle met  
deze praktische tips

Stress hoort tot het leven en is niet te vermijden. Als 
stress je normaal functioneren belemmert, dan moet 
je er iets aan doen. 

!! Word je bewust van stress en leer hoe je beter  
kan omgaan met stresserende gebeurtenissen.

 Luister naar je lichaam en herken de stress signalen. 
 Breng je typische stressreacties in kaart: ga voor 

jezelf na wat je gespannen maakt en wat voor 
ontspanning zorgt. 

Benoem het probleem 
Zoek uit wat aan de basis ligt van je stress. Zo weet je 
wat er aan de hand is en kan je er beter op reageren. 

Leer omgaan met tegenslag. Vergelijk jezelf niet met 
anderen wanneer iets niet perfect loopt, want dit 
levert meestal meer stress op. Bij iedereen loopt er 
wel eens iets mis.

Zorg voor structuur in je dag 
Eet en slaap zo veel als mogelijk op vaste momenten, 
neem regelmatig een korte pauze tijdens het werk, enz.

Doe geen inspannende activiteiten enkele uren voor 
het slapengaan. Vermijd het gebruik van toestellen 
(laptop, gsm, tablet, …) een uur voor je gaat slapen. 
Gebruik dit moment om tot rust te komen (neem een 
warm bad, luister naar rustige muziek, …). 6



Leef gezond 
Eet gezond en gevarieerd. Vermijd alcohol en cafeïne.

Blijf bewegen. Beweging is goed voor je hoofd en 
 lichaam. Je hersenen produceren endorfine, waardoor 
je je rustig en goed voelt. Bewegen geeft energie, 
verbetert je humeur en maakt je lichaam fitter en 
gezonder. Bovendien kan het een uitlaatklep zijn. 

Geef je grenzen aan 
Durf opkomen voor jezelf en je rechten, met respect 
voor anderen. Zeg af en toe ‘nee’, dan geniet je meer 
van het ‘ja’ zeggen.

Door je gevoelens en wensen kenbaar te maken, 
kunnen anderen hier rekening mee houden en je op 
een rechtvaardige manier behandelen. Je zal minder 
energie verspillen aan het gevoel dat je onrecht
vaardig bent behandeld. 

Maak gebruik van een planning 
Doe nooit twee dingen tegelijk, maar maak een to do 
lijst. Zo vergeet je niets en behoud je de controle. Voer 
dringende zaken eerst uit en maak je minder druk over 
zaken die niet onmiddellijk moeten gebeuren. Een af
geronde taak van de lijst geeft altijd een goed gevoel. 
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Maak tijd voor jezelf 
Maak tijd vrij om je te ontspannen. Welke vorm 
van ontspanning je kiest, is persoonlijk: relaxatie
oefeningen, een goed boek, puzzelen, een heerlijk 
bad, wandelen, in de tuin werken, fietsen, tai chi, … 

Ga weg uit de omgeving waar de bron van stress zich 
situeert. 

Doorbreek de sleur.

Schakel je sociale media eens uit. Scrollen op sociale 
media werken niet ontspannend, maar zetten aan tot 
sociale vergelijking. Wanneer je je al minder goed of ge
strest voelt, zul je je hierdoor vaak nog slechter voelen. 

Probeer eens iets nieuws 
Leer een nieuwe taal, kies een andere wandelroute, 
daag jezelf uit met een nieuwe sport of een nieuw 
recept. Nieuwe dingen vereisen je volledige aandacht. 
Daardoor heb je geen tijd om te piekeren. Lukt het 
vanaf de eerste keer, dan ervaar je veel voldoening. Je 
krijgt het gevoel dat je iets waard bent. 

Iets nieuws leren gebeurt meestal met vallen en op
staan. Twijfel niet aan jezelf, maar ga ervoor!

Wees tevreden met jezelf 
Niemand is perfect, en dat hoeft ook niet. Je bent 
goed zoals je bent en zeker de moeite waard. Geef 
jezelf af en toe een compliment. 

Maak een lijstje met je sterke en zwakke punten. Sta 
extra stil bij je sterktes. Denk aan je sterktes als er 
iets misloopt. Durf fouten te maken en leer hieruit. 
Sta ook even stil bij wat je al hebt verwezenlijkt en 
voor wie jij betekenisvol bent. 
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Lucht je hart 
Duw je gevoelens niet weg, maar praat erover. Een 
goed gesprek of een luisterend oor verminderen de 
spanning. Door je probleem met iemand te delen, 
zullen je zorgen verlichten. Zo kan het probleem er 
misschien weleens veel eenvoudiger uitzien. 

Je kunt niet alles zelf doen en dat hoeft ook niet. Durf 
hulp vragen aan anderen. Geef bepaalde verantwoor
delijkheden uit handen. Dit betekent niet dat je zelf 
niet bekwaam bent om de taak tot een goed einde te 
brengen, maar wel dat je openstaat voor de hulp en 
suggesties van anderen. Met twee kan je bouwen op 
meer ervaring en bereik je meer. 

Denk positief 
Er zijn dagen waarop alles lijkt tegen te vallen. Blijf 
positief denken en zet de negatieve gedachten uit je 
hoofd. Een rotdag gaat immers over en de volgende 
dag zal het beter gaan.

Geniet van de kleine dingen in het leven: het zonnetje 
dat schijnt, de bloemen in de wei, …

!!Heeft iemand in je omgeving het moeilijk? 
Ga even langs voor een babbel of stuur een 
berichtje.
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Wens je meer informatie over andere gezondheids
onderwerpen, zoals beweging, een goede nacht
rust, een gezond gewicht, enz.? Ga dan langs bij je 
 LMkantoor en vraag naar onze gezondheidsbrochures 
of download ze gratis op www.lm.be.

!!Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse  
gezondheidsnieuwsbrief via onze website.

Interessante websites
Gezond Leven 
 www.geluksdriehoek.be 
 www.noknok.be
TeleOnthaal: luistert naar iedereen met zorgen
 www.teleonthaal.be 
 chat of bel gratis naar 106 
Awel: luistert naar kinderen en jongeren
 www.awel.be
 chat of bel gratis naar 102
Steunpunt Geestelijke Gezondheid
 www.steunpuntgg.be 

Meer informatie
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Ontdek LM op  
www.lm.be
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LM Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be 

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
 09 223 19 76 –  09 224 11 74
 info.ov@lm.be 

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 5152
1030 Brussel
 02 209 48 11 –  02 219 01 54
 info@mutplus.be 

Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.


