
 

Stress-management oefeningen 

 

De oefeningen die wij aanbieden in de volgende pagina's zijn eenvoudige oefeningen om je te helpen je 

stress te beheren. Hoe? Eerst en vooral zullen deze oefeningen je helpen om je te ontdoen van de 

fysieke spanning gecreëerd door stress. Ze kunnen regelmatig worden gedaan, niet alleen als een 

preventief instrument, maar ook in situaties van intense stress. 

Ze kunnen individueel of in groep worden gedaan. Ze oefenen in een prettige sfeer in een groep kan 

helpen om een goede groepsdynamiek te creëren. Deze positieve groepsdynamiek zal een van je 

belangrijkste bronnen van steun zijn in het geval van een zeer stressvolle situatie of kritiek incident. 

Om te zorgen dat je gewoon wordt om deze oefeningen op lange termijn te gebruiken, raden we aan 

deze in een dagelijkse activiteit op te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer je opstaat, begin je dag met 5 

minuten van de oefening, of doe het aan het einde van de dag voor het naar bed gaan, of waarom niet 

een vergadering starten met een oefening. Het neemt niet veel tijd in beslag en de meerwaarde kan 

groot zijn. 

Sommige oefeningen zijn beter geschikt voor sommige mensen dan anderen. We raden je aan om er een 

paar te proberen te bepalen welke je verkiest of welke je het meest ontspannen. 

 

Oefening 1 - Doe alsof je kalm bent 

 

Doe alsof je kalm bent. Het maakt niet uit hoe hoog je stress-niveau is. Simuleer gewoon een kalme 

toestand om je te ontspannen. Speel als een acteur op het podium de rol van een kalm persoon: 

vertraag je bewegingen, adem langzaam, glimlach naar iedereen, enz. Over een paar minuten voel je 

je rustiger. 

Deze techniek werkt goed om een fysiologische reden. In 1994 deden onderzoekers van een 

Amerikaanse fysiologische laboratorium een studie van acteurs. Ze vroegen de acteurs om 

verschillende emoties te simuleren: vreugde, woede, angst, enz. Elke keer maten ze fysiologische 

reacties (hartslagen, ademhaling, enz.) en deden ze bloedonderzoek. De resultaten waren hetzelfde 

als die verkregen met echte emoties! 

Rust is besmettelijk! Wanneer iedereen om je heen rusteloos is, neem dan een serene en attente 

houding aan. Wees aanwezig bij jezelf en je zult snel een resultaat merken. 

 

 

 

Oefening 2 - Smile 

 

Glimlach zo vaak mogelijk, zelfs als je dat niet wilt. Wanneer je glimlacht, activeer je 42 

gezichtsspieren die elektrochemische signalen naar het autonome zenuwstelsel sturen dat bepaalde 

lichaamsfuncties zoals ademhaling, hartactiviteit en spierspanning regelt. Dit proces activeert ook 

endorfines in de hersenen, de zogenaamde "geluksmoleculen.". Het effect is onmiddellijk.   

 

 



 

 

Oefening 3 - Geeuw 

 

Geeuwen is een grote anti-stress oefening! Doen alsof je geeuwt, genereert automatisch de 

fysiologische ontspanningsreflexen van een echte geeuw. Het principe is heel simpel: elke keer als je 

voelt je innerlijke spanning groeien en je moraal is naar beneden, open je mond en geeuw! Hoe 

ruimhartiger je geeuwt, hoe sneller je fysiek ontspannen bent en hoe sneller je moraal weer zal 

stijgen. 

 

 

 

Oefening 4 – Full awareness 

 

Deze oefening doe je best wanneer de situatie rustig is 

 

"Full awareness van hier en nu" is niet alleen de ultieme staat van Zen. Het heeft ook bewezen een 

uitstekende remedie tegen stress te zijn. Deze oefening is gebaseerd op uw bewuste aanwezigheid, 

het gebruik van uw zintuigen (zicht, geur, aanraking, gehoor en smaak), en uw verankering in het 

huidige moment. Zodra je je stress-niveau voelt stijgen, besteed aandacht aan elk van je acties:  

Als je loopt, vertel jezelf mentaal "Ik ben aan het wandelen en ik ben me ervan bewust dat ik loop." 

Als je het ontbijt bereidt, zeg dan mentaal tegen jezelf: "Ik maak ontbijt en ik ben me ervan bewust 

dat ik ontbijt maak." 

Als je de afwas doet, zeg dan mentaal tegen jezelf: "Ik doe de afwas en ik ben me ervan bewust dat ik 

de afwas doe." 

Als je in een auto stapt, zeg dan mentaal: "Ik stap in een auto en ik weet dat ik in een auto stap." Enz. 

 

 

 

Oefening 5 - Het opspannen/loslaten van schouders en/of nek 

 

Sta op, zet je voeten iets uit elkaar, laat je armen los. 

Duw je bekken iets naar voren. 

Adem langzaam, zo diep mogelijk, til je schouders naar je oren en sluit je vuisten. Forceer niet en laat 

je armen vrij hangen. 

Houd je adem voor 5 seconden vast, en laat daarna alles los: adem snel uit en ontspan je schouders en 

vuisten. 

Maak deze opspannen-loslatende beweging 8 keer. 

 

 

 

 

 



 

 

Oefening 6 - Progressieve spierontspanning 

 

Deze oefening maakt het mogelijk om een diepe spierontspanning te bereiken dankzij de geleidelijke 

samentrekking van verschillende groepen spieren die endorfines loslaten. Deze neurotransmitters 

produceren een gevoel van ontspanning en rust door het hele lichaam voor enkele uren. Deze 

techniek stelt je in staat om te ontspannen in een paar minuten door simpelweg aandacht te besteden 

aan je lichaam. 

 

Zit comfortabel, sluit je ogen en adem rustig en diep door je buik 3 keer. Je zal elk van de 

tegengestelde spiergroepen ontspannen. 

1) Haal diep adem en span een spiergroep van uw keuze op (zie onderstaande lijst). 

2) Hou je adem in voor ongeveer 5 seconden, laat daarna de spieren los tijdens het uitademen. 

3) Vertel jezelf na elke opspanning-ontspanning, "ontspan, ontspan, kalmeer." Laat je lichaam een 

beetje zwaar worden, ontspannen, warm. Of je nu in bed ligt of rechtop zit, voel hoe je lichaam alles 

loslaat, beetje bij beetje na elke ontspanning. 

 

De spiergroepen moeten in de volgende volgorde worden opgespannen: 

 

- De rechterhand, arm en onderarm 

- Linkerhand, arm en onderarm 

- De rechtervoet en -been 

- Linkervoet en -been 

- De buik (door het in te trekken) 

- Schouders en bovenrug (til ze zo hoog mogelijk naar de oren) 

- De achterkant van het hoofd (het hoofd naar achteren duwen) 

- De mond (het sluiten van de kaak en het duwen van de tong tegen de tanden/gehemelte). 

- De ogen en het gezicht (door de oogleden en gezichtsspieren samen te trekken). 

 

 

 

Oefening 7 - Ademhaling 

 

Zit comfortabel. Probeer je rug recht te houden en voeten plat op de vloer. 

Plaats je handen op je buik een beetje onder je navel. 

Adem langzaam en diep door de neus, en laat je buik van nature opzwellen met elke adem. 

Adem uit via de mond, trek je buik lichtjes samen. Probeer een ontspannen focus te hebben en je te 

concentreren op de bewegingen van je buikademhaling. Zelfs als het abnormaal klinkt, is het een 

natuurlijke beweging. 

Herhaal twintig keer: het ontspannende effect is onmiddellijk. 

 

 

 

 



 

 

Oefening 8 - Ademen met een rietje 

 

"Ademen met een rietje" is een bekende techniek in Japan om de hartslag te reguleren, de bloeddruk 

te verlagen, stress te beheren en negatieve emoties los te laten. 

Ga staan, zet je voeten iets uit elkaar en hou je hoofd recht, adem langzaam door de neus, laat de buik 

zwellen. 

Adem langzaam uit door je mond, alsof je door een rietje blaast. 

Adem langzaam in door je neus, met je aandacht gericht op je schouders. 

Adem uit "door het rietje" en ontspan je schouders. 

Adem licht in, aandacht gericht op je buik. 

Adem uit "door het rietje", en ontspan je buik volledig. 

Adem langzaam in, aandacht gericht op je onderkaak. 

Adem uit "door het rietje" en ontspan je onderkaak. 

Adem in door je tegelijkertijd te concentreren op je schouders, buik en kaak. 

Adem uit "door het rietje" en ontspan je schouders, buik en kaak. 

Herhaal deze oefening vijf keer. 

 

 

 

Oefening 9 - Ademhaling met handbeweging op de buik 

 

Leg je handen naast elkaar op het onderste deel van de ribbenkast net onder de borst. De langste 

twee vingers moeten elkaar raken. 

Adem langzaam en diep door de neus. Je twee handen moeten van elkaar af. Adem diep uit door je 

mond: je handen keren terug naar hun oorspronkelijke positie. 

Deze oefening, die de oxygenatie van het lichaam verhoogt en stress vermindert, brengt een staat van 

ontspanning in één enkele minuut. 

 

 

 

Oefening 10 - Drijvende armen 

 

Ga met je benen iets uit elkaar staan, sluit je ogen. Laat je armen hangen alsof ze 'leeg' zijn. 

Stel je voor dat een touw, bevestigd aan de achterkant van elke hand, langzaam wordt getrokken door 

een hogere kracht en je armen stijgen vanzelf. Neem de tijd: probeer het je in te beelden! Je voelt 

eerst een soort "zwevend" gevoel in je armen en handen. Je zal dan waarschijnlijk een zeer lichte 

beweging buiten je controle voelen. Wees niet bang! Je tilt je armen 1 cm, 5 cm, 10 cm of meer op. De 

hoogte doet er niet toe. Het doel is om dit heel bijzondere gevoel te voelen.  

Laat je armen naar beneden vallen. Open je ogen. Haal diep adem. 

 

 

 



 

 

Oefening 11 - Mijn Toevluchtsoord 

 

Deze oefening is een stresspreventiemiddel om eerst in kalme en veilige omstandigheden te 

gebruiken en oefenen. Daarna kan je het gebruiken in stressvolle situaties. 

 

Zit comfortabel, met beide voeten plat op de vloer, handen op je knieën, je rug recht, je schouders 

ontspannen, je ogen dicht. Adem langzaam en diep door de buik. 

Denk aan een plek waar je je veilig, goed en in vrede voelt. Bekijk deze plek in je hoofd met zoveel 

mogelijk detail. 

 

Wat zie je? 

Focus op de kleuren en het licht aanwezig op deze locatie. 

Luister naar de geluiden aanwezig. 

Voel de geuren van de plaats. 

Let op de omgeving, de verschillende elementen aanwezig in deze plaats waar je je goed voelt. 

Wanneer je dit beeld in gedachten hebt, geniet ervan, laat het aangename gevoel je overvallen. 

Hoe voel je je als je je hier waant? 

Geef deze plek een naam. 

 

Van nu af aan zal deze plek een denkbeeldig toevluchtsoord zijn om te visualiseren, om rust en 

veiligheid te vinden in gespannen situaties, of om systematisch te gebruiken om stress te voorkomen. 

 

 

 

 

 


