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Een gids over stress en angst,
en hoe we hiermee om kunnen gaan
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In deze gids geven we kort een toelichting over het mechanisme van stress en hoe je
stress-symptomen bij jezelf kan herkennen. Daarna kan je een aanbod terugvinden van

verschillende strategieën die kunnen helpen om je stress-niveau te verlagen. 

Aangezien iedereen anders reageert op stress, heeft iedereen ook een andere strategie
om hierop te reageren. We hopen dat deze gids je kan helpen om jouw persoonlijke

'recept' van zelfzorg te maken. 
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1. Stress: waarover gaat het?

Er wordt vandaag veel over stress gesproken. Maar is stress systematisch negatief? Is het echt
altijd schadelijk? Is het altijd een vijand die ten koste van alles moet worden uitgevochten? Het
antwoord is "Nee"!

NATUURLIJKE STRESS / NUTTIGE STRESS / BESCHERMENDE STRESS

Stress is een natuurlijk biologisch aanpassingsmechanisme. Het lichaam geeft cortisol vrij, het
stresshormoon, wanneer we geconfronteerd worden met gevaar of een doodsbedreiging. Maar, in
aanvulling op de fysieke bedreigingen die ons leven in gevaar brengen, voelen we nu
psychologische bedreigingen die leiden tot dezelfde automatische biologische reactie.

Cortisol zorgt ervoor dat het hart harder en sneller begint te kloppen om meer bloed (en dus
zuurstof) te brengen naar de spieren om het lichaam voor te bereiden om snel te reageren op de
waargenomen bedreiging. Stress fungeert meestal als een creatieve, motiverende kracht die
mensen in staat stelt om hun middelen te mobiliseren om om te gaan met een situatie die wordt
bezien als moeilijk of uitdagend. Het helpt mensen om taken uit te voeren en nieuwe projecten en
relaties te zoeken die hen vooruit helpen in het leven. Dit wordt "nuttige stress" of "natuurlijke
stress" genoemd.

Hans Selye, pionier van stressonderzoek, heeft drie verschillende fasen in dit natuurlijke
copingmechanisme gedefinieerd:
o De alarmfase: Het hele fysiologische en psychologische systeem wordt gewaarschuwd en
blokkeert onmiddellijk alle andere gedachten en overwegingen om zich uitsluitend te richten op de
waargenomen dreiging of uitdaging.
o De mobilisatiefase: fysiologische en psychologische reacties worden gehandhaafd om op de
dreiging te reageren en naar behoefte te handelen.
o Herstelfase: Zodra de stressor is geneutraliseerd, daalt het spanningsniveau en begint de
persoon te ontspannen.

Stress is daarom niet persé slecht of schadelijk.
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ERNSTIGE STRESS / NEGATIEVE STRESS

Stress kan schadelijk worden voor een persoon als de behoefte aan aanpassing te lang duurt of
als de inspanningen overdreven zijn in relatie tot zijn capaciteiten (fysiek, emotioneel of
mentaal). In een dergelijke situatie kan een persoon worden onderworpen aan ernstige stress die
kan leiden tot uitputting, waardoor prestaties verminderen. Als er geen actie wordt ondernomen,
kan de langdurige impact van stress leiden tot andere problemen. Als we ons voortdurend zorgen
maken, produceert ons lichaam hoge niveaus van cortisol voor een lange tijd, wat schadelijk is
voor onze hersenen en onze algehele gezondheid.
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Zoals aangetoond aan de linkerkant van de curve, resulteert de afwezigheid van stress in ons leven in een
gebrek aan prestaties/ verveling. Verhoogde stress verhoogt de productiviteit - tot op zekere hoogte, waarna
de dingen snel verslechteren. Te veel stress kan de prestaties van mensen verminderen of stoppen, wat leidt
tot uitputting en ernstige stress. Het punt of de piek waarop de prestaties beginnen te dalen verschilt voor
ieder van ons, dus we moeten aandacht besteden aan de eerste symptomen en waarschuwingssignalen die
suggereren dat een overbelasting van stress ons naar de verkeerde kant van de helling sleept.

Wanneer we teveel stress ervaren kunnen
we niet meer helder nadenken. 
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2. Hoe komt stress tot uiting?

De signalen van stress zijn talrijk, gevarieerd en van verschillende intensiteit. Ze variëren
afhankelijk van de situatie en de persoon, iedereen heeft zijn eigen "stress symptomen". Jezelf
goed kennen en je persoonlijke signalen van stress kunnen herkennen, zal je helpen je grenzen
beter te begrijpen, zodat je strategieën kan opzetten om effectief te reageren wanneer stress
begint op te bouwen.

Denk voor een paar seconden na over hoe stress zich meestal manifesteert in je. Als je gestrest
bent, voel je het dan in je lichaam? Waar denk je aan? Wat doe je?

Als er niets in je opkomt, kijk dan naar de symptomen hieronder en identificeer de symptomen
die je al hebt ervaren toen je gestrest was.
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Fysieke symptomen

Emotionele symptomen

Cognitieve symptomen

Gedragsmatige symptomen

• Hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
• Verminderde eetlust
• Hartkloppingen
• Klamme, zweterige handen
• Vermoeidheid, slaapproblemen

• Vergeetachtigheid
• Geheugenproblemen
• Concentratieproblemen
• Negatieve gedachten

• Minder presteren, fouten maken
• Sneller huilen, sneller in woede uitbarsten
• Overmatig / minder eten
• Meer roken, alcohol of drugs gebruiken

• Prikkelbaarheid
• Onrustig gevoel, nervositeit
• Sombere buien, angst
• Futloos gevoel, lusteloosheid
• Machteloosheid
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We hebben gezien dat in de overgrote meerderheid van de gebeurtenissen die zich voordoen in
ons leven, stress ons in staat stelt om ons aan te passen aan de veranderingen en te reageren op
de juiste manier. Echter, als stress te lang aanhoudt en/of te intens is, kan het nadelige gevolgen
hebben voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn, en dus voorkomen dat we functioneren zoals
we zouden willen.

Cumulatieve en langdurige blootstelling aan stress kan leiden tot burn-out. Het is daarom van
cruciaal belang om bewust te zijn van cognitieve/emotionele/gedrags-veranderingen en
overeenkomstig in te grijpen om het ontstaan van burn-out te voorkomen.
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WIST JE DAT?

In het begin, en zelfs als je jezelf relatief goed kent, kunnen sommige tekenen van stress zo
subtiel zijn dat we ze niet zien of dat we onbewust weigeren ze te zien. Het gebeurt vaak dat
anderen eerder zien dat je op het verkeerde spoor bent voordat je het zelf beseft. Moedig daarom
enkele collega's die je vertrouwt aan om feedback te geven als ze veranderingen in je zien.
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3. Stressmanagement strategieën

Wanneer we leven in een staat van langdurige of te intense stress, proberen sommigen van ons te
negeren wat ze voelen en doen ze alsof er geen problemen zijn. Anderen proberen om zichzelf af
te leiden tegen elke prijs en proberen er niet meer over na te denken. Weer anderen proberen weg
te lopen van de bron van stress, of deze te vermijden. Hoewel dit een tijdelijk gevoel van
verlichting biedt, omzeilen deze strategieën in de meeste gevallen alleen het probleem zonder het
op te lossen en kunnen ze op de lange termijn emotioneel, psychologisch en fysiek schadelijk
blijken.

De "winnende" strategieën zijn die waarmee je een effectieve en duurzame oplossing vindt om je
stress-niveau te verlagen.

De volgende aanbevelingen zijn specifieke acties die je kan uitvoeren om je stressreactie onder
controle te houden of te verlagen.
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Beantwoord aan je basisbehoeften. Zorg dat je regelmatig eet, drinkt en
slaapt. Wanneer je dit niet doet loop je het risico om meer vatbaar te zijn voor
ziektes en kan het je belemmeren om je werk goed te doen.

Praat met je collega's. Tijdens epidemieën kunnen mensen geïsoleerd raken
door of met hun angsten. Praat erover met je collega's en ondersteun elkaar.
Vertel je verhaal en luister naar dat van de anderen. Zoek jezelf een 'buddy'
en hou elkaar in het oog

Communiceer op een constructieve manier
Deel je frustraties en denk samen na over oplossingen. Samen
brainstormen over oplossingen is nuttiger dan enkel te focussen op de
problemen. 
Communiceer op een duidelijke manier met je collega's. Concentreer je op
de feiten, druk je mening uit op een verstaanbare manier en controleer of je
collega je goed begrepen heeft. 
Geef complimenten: complimenten zijn goede motivators en moderators van
stress. 
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Beperk het volgen van alle med ia.  De verontrustende beelden en
boodschappen verhogen je stressniveau en kunnen je efficiëntie en
algemeen  welzijn negatief beïnvloeden.   Één dagelijkse update van een
betrouwbare bron volstaat.
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Respecteer de verschillen. Sommigen hebben nood om te praten, waar
dat anderen verkiezen om alleen te zijn. Erken en respecteer deze
verschillen bij jezelf, je patiënten en je collega's. 

Doordat je een hoger risico loopt om besmet te geraken, kan je
gestigmatiseerd worden door je vrienden, je familie en je omgeving.

Informeer hen over de beschermingsmaatregelen die je neemt om je werk
te doen. Dit kan hen geruststellen. 
Deel dit gevoel met je collega's: zij maken misschien hetzelfde mee en
kunnen tips met je delen om je beter te voelen.
Als de stigmatisatie moeilijkheden creëert die je werk beïnvloeden, praat
er dan over met je leidinggevende of arbeidsgeneesheer.

Contact met je familie. Hou contact met je naasten, indien mogelijk. Zij
kunnen een anker van steun zijn buiten je werkcontext. Door je
ervaringen met hen te delen kunnen zij er ook beter voor jou zijn.

Self Check-In
Evalueer je niveau van energie en vermoeidheid doorheen de tijd. Als je
je te moe voelt, praat dan met je leidinggevende hierover, voordat je je
grenzen overgaat en op uitputting afgaat.  Maak het onderscheid tussen
wat dringend is en wat belangrijk is; bekijk wat gedelegeerd kan worden,
of wat aangepast kan worden. Vraag om wat rust: dit laat je toe om je
batterijen op te laden zodat je beter in staat bent om verder te werken.
Evalueer doorheen de tijd of je depressieve symptomen hebt:
aanhoudend verdriet, slaapproblemen, storende gedachten, een gevoel
van wanhoop... Praat erover met een leidinggevende of je
arbeidsgeneesheer, of zoek professionele hulp indien nodig. 
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Ind ien je al last hebt (gehad ) van fysieke of mentale moeilijkheden: praat
erover met je arbeidsgeneesheer en let er goed op dat je je grenzen niet overgaat
en je jezelf niet uitput. Probeer je werk aan te passen. 
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Erken en eer je werk. Herinner jezelf eraan dat ondanks de obstakels en frustraties,
je een nobel werk doet - zorgen voor zij die in nood zijn. Wees zacht voor jezelf en
erken de waarde van hetgeen je doet. 

Neem afstand van je werk. Stop even met zorgen voor anderen, gun jezelf even
rust hiervan. Wanneer maar mogelijk, sta jezelf toe om iets te doen wat totaal
niets met het werk te maken heeft en wat je ontspant en goed doet voelen.  Ga
wandelen, sport, neem een bad, luister naar muziek, lees een boek of praat met
een vriend(in). Door een pauze te nemen van je werk kan je daarna eens zo goed
voor je patiënten zorgen.

WIST JE DAT?

Het is bewezen dat de volgende activiteiten helpen bij het verbeteren van de slaap:

Doe fysieke inspanningen vroeg in de ochtend, overdag, of in de vroege avond in plaats van net voor het
naar bed gaan.
Verminder je blootstelling aan schermen (computers, tv, mobiele telefoon, enz.) net voor het naar bed gaan.
Doe een ontspanningsoefening (Tool 3) voordat je naar bed gaat, neem wat frisse lucht als dat kan, of
luister naar ontspannende muziek.
Dwing jezelf niet om in slaap te vallen: in plaats van je om te draaien in bed, doe je bij voorkeur iets anders
(bijvoorbeeld: lees, schrijf op wat je dwars zit om het uit je hoofd te halen, enz.) in afwachting van de slaap.
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TOOLBOX
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TOOL 2:  Evalueer je  zelfzorg
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TOOL 3:  Stressmanagement oefeningen
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De oefeningen d ie wi j  aanbieden in de volgende pagina's zi jn eenvoudige oefeningen om je
te helpen je stress te beheren. Hoe? Eerst  en vooral  zul len deze oefeningen je helpen om
je te ontdoen van de fysieke spanning gecreëerd door stress.  Ze kunnen regelmatig worden
gedaan, niet  a l leen als een preventief  instrument,  maar ook in si tuat ies van intense stress.

Ze kunnen ind ividueel  of  in groep worden gedaan. Ze oefenen in een pret t ige sfeer in een
groep kan helpen om een goede groepsdynamiek te creëren. Deze posi t ieve
groepsdynamiek zal  een van je belangri jkste bronnen van steun zi jn in het  geval  van een
zeer stressvol le si tuat ie of  kr i t iek incident.

Om te zorgen dat  je gewoon word t  om deze oefeningen op lange termi jn te gebruiken,
raden we aan deze in een dagel i jkse act ivi tei t  op te nemen. Bi jvoorbeeld,  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 star ten met een oefening.  Het
neemt niet  veel  t i jd in beslag en de meerwaarde kan groot  zi jn.

Sommige oefeningen zi jn 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.

Doe alsof je kalm bent

Doe alsof  je kalm bent.  Het maakt niet  ui t  hoe hoog je stress-niveau is.  Simuleer
gewoon een kalme toestand om je te ontspannen. Speel  a ls een acteur op het
podium de rol  van een kalm persoon: vert raag je bewegingen, adem langzaam,
gl imlach naar iedereen, enz.  Over een paar minuten voel  je je rust iger.

Deze techniek werkt  goed om een fysiologische reden. In 1994 deden onderzoekers
van een Amerikaanse fysiologische laboratorium een stud ie van acteurs.  Ze vroegen
de acteurs om verschi l lende emoties te simuleren:  vreugde, woede, angst ,  enz.  Elke
keer maten ze fysiologische react ies (harts lagen, ademhaling,  enz.)  en deden ze
bloedonderzoek.  De resul taten waren hetzel fde als d ie verkregen met echte emoties!

Rust is besmettel i jk !  Wanneer iedereen om je heen rusteloos is,  neem dan een
serene en at tente houding aan. Wees aanwezig bi j  jezel f  en je zul t  snel  een
resul taat  merken.

1. 
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Smile

Glimlach zo vaak mogel i jk ,  zel fs a ls je dat  niet  wi l t .  Wanneer je g l imlacht,  act iveer
je 42  gezichtsspieren d ie elektrochemische signalen naar het  autonome
zenuwstelsel  sturen dat  bepaalde l ichaamsfunct ies zoals ademhaling,  hartact ivi tei t
en spierspanning regel t .  Di t  proces act iveert  ook endorf ines in de hersenen, de
zogenaamde "geluksmoleculen." .  Het effect  is onmiddel l i jk .

2. 

Geeuw

Geeuwen is een grote ant i -stress oefening!  Doen alsof  je geeuwt,  genereert
automatisch de fysiologische ontspanningsref lexen van een echte geeuw. Het
principe is heel  simpel :  e lke keer a ls je voel t  je inner l i jke spanning groeien en je
moraal  is naar beneden, open je mond en geeuw! Hoe ruimhart iger je geeuwt,  hoe
snel ler  je fysiek ontspannen bent en hoe snel ler  je moraal  weer zal  st i jgen.

3. 

Full  awareness

Deze oefening doe je best wanneer de situatie rustig is

"Ful l  awareness van hier en nu" is niet  a l leen de ul t ieme staat  van Zen. Het heeft
ook bewezen een ui tstekende remedie tegen stress te zi jn.  Deze oefening is
gebaseerd op uw bewuste aanwezigheid,  het  gebruik van uw zintuigen (zicht ,  geur,
aanraking,  gehoor en smaak),  en uw verankering in het  huid ige moment.  Zodra je je
stress-niveau voel t  st i jgen,  besteed aandacht aan elk van je act ies:  
Als je loopt,  verte l  jezel f  mentaal  " Ik ben aan het  wandelen en ik ben me ervan
bewust dat  ik loop."
Als je het  ontbi j t  bereid t ,  zeg dan mentaal  tegen jezel f :  " Ik maak ontbi j t  en ik ben
me ervan bewust dat  ik ontbi j t  maak."
Als je de afwas doet,  zeg dan mentaal  tegen jezel f :  " 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.

4. 
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Progressieve spierontspanning

Deze oefening maakt het  mogel i jk  om een d iepe spierontspanning te bereiken
dankzi j  de geleidel i jke samentrekking van verschi l lende groepen spieren d ie
endorf ines loslaten.  Deze neurotransmit ters produceren een gevoel  van
ontspanning en rust  door het  hele l ichaam voor enkele uren.  Deze techniek stel t  je
in staat  om te ontspannen in een paar minuten door simpelweg aandacht te
besteden aan je l ichaam.

Zit  comfortabel ,  s lui t  je ogen en adem rust ig en d iep door je buik 3 keer.  Je zal  e lk
van de tegengestelde spiergroepen ontspannen.
1) Haal  d iep adem en span een spiergroep van uw keuze op (zie onderstaande
         l i js t ) .
2)  Hou je adem in voor ongeveer 5 seconden, laat  daarna de spieren los t i jdens het
       ui tademen.
3) Vertel  jezel f  na elke opspanning-ontspanning,  "ontspan, ontspan, kalmeer."  Laat
        je l ichaam een beet je zwaar worden, ontspannen, warm. Of je nu in bed l igt  of  
    rechtop zi t ,  voel  hoe je l ichaam al les loslaat ,  beet je bi j  beet je 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 t rekken)
-  Schouders en bovenrug ( t i l  ze zo hoog mogel i jk  naar de oren)
-  De achterkant van het  hoofd (het  hoofd naar achteren duwen)
-   De mond (het  s lui ten 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 t rekken).

5. 



ZORG VOOR JEZELF

MSF OCB - MHPSS 2020

Het opspannen/loslaten van schouders en/of nek

Sta op,  zet  je voeten iets ui t  e lkaar,  laat  je armen los.
Duw je bekken iets naar voren.
Adem langzaam, zo d iep mogel i jk ,  t i l  je schouders naar je oren en s lui t  je vuisten.
Forceer niet  en laat  je armen vr i j  hangen.
Houd je adem voor 5 seconden vast ,  en laat  daarna al les los:  adem snel  ui t  en
ontspan je schouders en vuisten.
Maak deze opspannen- loslatende beweging 8 keer.

6. 

Ademhaling

Zit  comfortabel .  Probeer je rug recht  te houden en voeten plat  op de v loer.
Plaats je handen op je buik een beet je onder je navel .
Adem langzaam en d iep door de neus,  en laat  je buik van nature opzwel len met
elke adem.
Adem uit  via de mond, t rek je buik l icht jes samen. Probeer een ontspannen focus
te hebben en je te concentreren op de bewegingen van je buikademhaling.  Zel fs a ls
het abnormaal  k l inkt ,  is  het  een natuur l i jke beweging.
Herhaal  twint ig keer:  het  ontspannende effect  is onmiddel l i jk .

7. 

8. Ademhaling met hand beweging op de buik

Leg je handen naast  e lkaar op het  onderste deel  van de r ibbenkast  net  onder de
borst .  De langste twee vingers moeten elkaar raken.
Adem langzaam en d iep door de neus.  Je twee handen moeten van elkaar af .  Adem
diep ui t  door je mond: je handen keren terug naar hun oorspronkel i jke posi t ie.
Deze oefening,  d ie de oxygenatie van het  l ichaam verhoogt en stress vermindert ,
brengt een staat  van ontspanning in één enkele minuut.
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9. 

Drijvende armen

Ga met je benen iets ui t  e lkaar staan, s lui t  je ogen. Laat je armen hangen alsof  ze
' leeg'  zi jn.
Stel  je voor dat  een touw, bevest igd aan de achterkant van elke hand, langzaam
word t  getrokken door een hogere kracht en je armen st i jgen vanzel f .  Neem de t i jd:
probeer het  je in te beelden! Je voel t  eerst  een soort  "zwevend " gevoel  in je
armen en handen. Je zal  dan waarschi jn l i jk  een zeer l ichte beweging bui ten je
controle voelen.  Wees niet  bang! Je t i l t  je armen 1 cm, 5 cm, 10 cm of  meer op.
De hoogte doet er  niet  toe.  Het doel  is om d i t  heel  bi jzondere gevoel  te voelen.  
Laat je armen naar beneden val len.  Open je ogen. Haal  d iep adem.

10. 

Ademen met een riet je

"Ademen met een r iet je"  is een bekende techniek in Japan 
om de harts lag te reguleren,  de bloeddruk te ver lagen, stress te 
beheren en negatieve emoties los te laten.

Ga staan, zet  je voeten iets ui t  e lkaar en hou je hoofd recht ,  adem langzaam door de
neus, laat  de buik zwel len.
Adem langzaam ui t  door je mond, a lsof  je door een r iet je b laast .
Adem langzaam in door je neus,  met je aandacht gericht  op je schouders.
Adem ui t  "door het  r iet je"  en ontspan je schouders.
Adem l icht  in,  aandacht gericht  op je buik.
Adem ui t  "door het  r iet je" ,  en ontspan je buik vol led ig.
Adem langzaam in,  aandacht gericht  op je onderkaak.
Adem ui t  "door het  r iet je"  en ontspan je onderkaak.
Adem in door je tegel i jkert i jd te concentreren op je schouders,  buik en kaak.
Adem ui t  "door het  r iet je"  en ontspan je schouders,  buik en kaak.

Herhaal  deze oefening vi j f  keer.
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11. Mijn toevluchtsoord

Deze oefening is een stresspreventiemiddel  om eerst  in kalme en vei l ige
omstandigheden te gebruiken en oefenen. Daarna kan je het  gebruiken in stressvol le
si tuat ies.

Zi t  comfortabel ,  met beide voeten plat  op de v loer,  handen op je knieën, je rug recht ,  je
schouders ontspannen, je ogen d icht .  Adem langzaam en d iep door de buik.
Denk aan een plek waar je je vei l ig,  goed en in vrede voel t .  Beki jk deze plek in je hoofd
met zoveel  mogel i jk  detai l .

Wat zie je?
Focus op de k leuren en het  l icht  aanwezig op deze locat ie.
Luister  naar de geluiden aanwezig.
Voel  de geuren van de plaats.
Let  op de omgeving,  de verschi l lende elementen aanwezig in deze plaats waar je je
goed voel t .
Wanneer je d i t  beeld in gedachten hebt,  geniet  ervan, laat  het  aangename gevoel  je
overval len.
Hoe voel  je je a ls je je hier  waant?
Geef deze plek een naam.

Van nu af  aan zal  deze plek een denkbeeld ig toevluchtsoord zi jn om te visual iseren,  om
rust  en vei l igheid te vinden in gespannen si tuat ies,  of  om systematisch te gebruiken om
stress te voorkomen.
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Meer hulpbronnen
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dezorgsamen.be :  Op d i t  p lat form vind je t ips om goed voor jezel f  te zorgen, veerkracht bi j
te tanken en je col lega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier  terecht .

Arts in Nood   :  Als ar ts ben je welkom bi j  het  partnership Arts in Nood –Doctors4Doctors.
Je col lega-artsen zi jn bereikbaar voor ondersteuning op 0800 23 460 en d i t  op weekdagen
van 9 tot  17 uur.  Ui teraard kan je je ook wenden tot  de bedri j fsarts of  preventieadviseur
van de instel l ing waar je werkt .

worldwideempathyformeds.org   :  Een hulpl i jn d ie eerstel i jns medisch personeel  koppel t
aan een luisteraar (professional)

iedereenok.be  :  Het zi jn rare t i jden.  En d ie doen wat met een mens. Daarom is het
belangri jker dan ooi t  om aan je mentale weerbaarheid (en d ie van je gezin of  d ierbaren) te
werken. Deze onl ine  interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te bl i jven
funct ioneren. Het is een wetenschappel i jk  onderbouwd stappenplan van ongeveer
vi j fenveert ig minuten.  Je kan het  a l leen door lopen of  met je huisgenoten.

headspace.com   :  Op deze app kan je verschi l lende meditat ie-oefeningen terugvinden, d ie
je op elk moment kan beluisteren.  Het bevat ook s laap- en fysieke oefeningen, om je te
helpen op de manier d ie voor jou het  beste werkt .  

tele-onthaal  :  Tele-onthaal  is beschikbaar voor een luisterend oor,  via het  nummer 106,
grat is,  anoniem, 24h/24
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Wat neem ik mee voor mezelf ?
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Fysieke symptomen

Emotionele symptomen

Cognitieve symptomen

Gedragsmatige symptomen

Hoe merk j i j  dat je gestresseerd bent?

Welke oefeningen of activiteiten helpen jou om je stress-niveau te verlagen?



ZORG VOOR JEZELF
Geconfronteerd worden met deze epidemie wordt gezien als een directe en indirecte bedreiging voor
onze veiligheid. Het limbisch systeem van onze hersenen is ontworpen om bedreigingen te detecteren en
de "Fight - Flight - Freeze" reactie te activeren.

Deze reactie bereidt ons lichaam fysiek voor om te reageren op echt en waargenomen gevaar. Het is een
zeer nuttig overlevingsmechanisme, maar wanneer het te lang duurt:

worden we angstig en nerveus
kunnen we slaapproblemen hebben
verminderen we de toegang tot het rationele analytische deel van onze hersenen (prefrontale cortex),
dat we nodig hebben om een stap terug te zetten, na te denken en logische beslissingen te nemen.
richten we ons meer op onze eigen behoeften en worden we minder gevoelig voor de behoeften van
anderen. Dit kan worden gezien als egoïsme en een gebrek aan empathie.

Deze reacties zijn automatisch en meestal onbewust. Ons gestresseerd en bezorgd voelen is eigenlijk
heel normaal in deze situatie. Het zorg dragen voor je mentale welzijn in deze tijd is net zo belangrijk als
zorg dragen voor je lichamelijke gezondheid.

De aanbevelingen in deze gids zijn specifieke acties die je kan uitvoeren om je stressrespons te
controleren en te verlagen.
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