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 Sandy]

”Op mijn 'vrije' dag hol ik naar de bank, 
de winkel, de markt...”

”Het klinkt misschien gek, maar mijn 
vrije dag is de meest stresserende van 
de week. Onze kinderen zijn nu vier en 
twee, na de geboorte van onze dochter 
ben ik viervijfde gaan werken. Ik heb geko-
zen voor vrijdag als vrije dag, omdat ik 
dan het huis in orde zou kunnen brengen 
en de boodschappen al zou kunnen doen. 
Ik had er echt naar uitgekeken, ik stelde 
me voor dat ik helemaal relaxed aan mijn 
weekend zou beginnen én wat extra tijd 
voor mezelf zou hebben. Ik zag het al 
 helemaal voor me: eens naar de kapper, de 
stad in duiken of gewoon in de tuin een 
boekje lezen. Ik ben nu al twee jaar thuis 
op vrijdag, en ik heb nog geen énkel mo-
ment voor mezelf gehad. Op vrijdag heb ik 
een strakke planning, waarbij ik mezelf de 
benen van onder het lijf ren om mijn lijst-
je af te werken: naar de markt, naar de su-
permarkt, naar de bank… Daarna kom ik 
thuis, poets ik het huis van boven tot on-
der en maak ik iets klaar om in te vriezen, 
voor tijdens de week. En dan is het alweer 
tijd om naar de school en opvang te ren-
nen. Ik word er af en toe triest van, want 
de bedoeling van die vrije dag was om de 
stress wat te verlichten, maar het is er al-
leen maar erger op geworden." 

Veertig keer. Zo vaak komen we elke dag in een stresserende situatie 
terecht. Drie vrouwen vertellen over hun stressfactoren, de stress-
deskundige vertelt hoe je daar komaf mee maakt.

[ happy dossier anti-stress

PSycHotHeraPeut en StreSSdeSkundige 
anne-Marie FriSque:

Stressfactor 1 // tijd te kort!

tiP voor Sandy:
"Zet op je to do-lijstje ook iets voor jezelf: 
rendez-vous én rendez-moi!"

”Sandy kan haar stress op twee manieren 
aanpakken: ofwel verandert ze de situatie, 
ofwel haar kijk erop. De situatie die haar 
stress bezorgt, is het feit dat haar vrije dag 
eigenlijk veel te kort is voor alle dingen die 
ze nog wil doen. Werk combineren met je 
huishouden en kinderen is een zware taak. 
Als het financieel haalbaar is, zou Sandy nog 
een dag extra thuis kunnen blijven. Natuur-
lijk moet je het dan met minder centen stel-
len, maar voor veel vrouwen – en mannen – 
betekent die dag extra een luxe die 
belangrijker is dan geld.
Kun je of wil je niet minder gaan werken, 
dan is het belangrijk om je kijk op de situa-
tie bij te stellen. Sandy zegt zelf dat ze alles 
graag netjes heeft, maar moet dat echt? 
Moet je huis élke week van boven tot on-
der worden gepoetst? Wat is het ergste dat 
kan gebeuren als dat een keer niet gebeurt?
Ik wil Sandy als extra tip ook graag meege-
ven dat ze op haar to do-lijstje ook iets voor 

zichzelf zet: rendez-vous én rendez-moi! 
Dus zet op je lijstje met dingen die je echt 
moet doen, ook een kappersbezoek of het 
lezen van een boek: zie het als een van de 
dingen die belangrijk zijn om te doen. En 
nog eentje om mee te geven: leef in het nu. 
Als je piekert over alles wat er nog moet ge-
beuren, heb je stress. Als je piekert over wat 
je had moeten doen, voel je je schuldig. Ter-
wijl je het verleden niet meer kunt verande-
ren en de toekomst niet kunt voorspellen. 
Doe één voor één de dingen die je had ge-
pland met aandacht voor wat je doet, zon-
der denken aan wat nog moet of had moe-
ten gebeuren. Loslaten is een codewoord in 
het bestrijden van stress.”

Sandy [32] is getrouwd en mama van 
een zoon en dochter. Ze werkt viervijfde 
als kassierster.

Te koop : 
een levenvol stress

prijs overeen te komen
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tiP voor Mieke
"als je de situatie écht niet kunt verande-
ren, probeer dan ontspanningsoefeningen 
in te lassen"

”Het is duidelijk: Mieke kan niets aan de si-
tuatie veranderen. Ze kan alleen haar kijk op 
de zaak bijsturen en de lichamelijke stress-
reactie tegengaan. De duizeligheid die ze 
voelt, wordt zeker door stress veroorzaakt. 
Bij stress maakt ons lichaam adrenaline aan. 
In de oertijd zorgde die ervoor dat we kon-
den vechten of vluchten als we een gevaar-
lijk dier tegenkwamen. Die adrenaline komt 
nog steeds vrij, alleen zijn onze stresssitua-
ties nu anders. Daardoor maakt de adrenali-
ne in je lichaam, waar verder niets mee ge-
beurt, dat je duizelig wordt, hoofdpijn of 
stramme spieren krijgt. Mieke zou heel veel 
kunnen hebben aan ontspannings- en re-
laxatieoefeningen. De Jacobson-methode, 
bijvoorbeeld, waarbij de spieren worden ge-
spannen en ontspannen. Of yoga, wat je 
vaak in groep kunt volgen, waardoor het 
heel betaalbaar blijft. Een eenvoudige tip 
voor Mieke, is bewust letten op buikadem-
haling. Leg je hand op je buik en adem rus-
tig in via de neus waarbij je je buik vol lucht 
laat stromen, en adem dan langzaam uit. 
Probeer deze oefening een paar keer per dag 
te doen om ze onder de knie te krijgen. Ze 
kan de stress doen afnemen.”

”toen ik besliste om de papa van mijn 
dochters te verlaten, wist ik dat het 
zwaar zou worden in mijn eentje. Als 
verpleegster draai ik verschillende shifts, 
opvang is af en toe écht een serieuze 
stressfactor, omdat ik een beroep moet 
doen op anderen. Er bestaan opvangdien-
sten waar ouders met een job zoals ik al-
tijd terecht kunnen. Maar dat kost dan 
weer veel geld, en dat heb ik niet. Dat is 
meteen stressfactor nummer twee: rond-
komen als alleenstaande mama met twee 
kinderen. De oudste zou een beugel moe-
ten hebben, maar ik stel het iedere keer 
uit. Ik probeer elke maand een beetje geld 
opzij te zetten voor een orthodontist, 
maar er is altijd wel weer iets dringends 
dat al mijn spaarcentjes opslokt. De vader 
van mijn kinderen is boos omdat ik ben 
weggegaan, en reageert dat af door de ali-
mentatie niet te betalen. Ik word er zo 
boos van, kan het niet van me afzetten. 
Mijn haar valt uit en ik ben af en toe dui-
zelig. De dokter zegt dat ik het rustiger 
aan moet doen, maar wie zal dan de reke-
ningen betalen?" 

PSycHotHeraPeut en 
StreSSdeSkundige  
anne-Marie FriSque:

  Waar zit de pauzeknop       van deze mallemolen?

Vrouwen hebben vooral last van ’privé-
stress’, mannen hebben eerder 
’werkstress’, zo blijkt uit een onderzoek 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Dat komt volgens de onderzoekers 
vooral door het feit dat vrouwen vaker 
parttime werken dan mannen. Vrou-
wen combineren hun job immers vaak 
met kinderen, mantelzorg en het  
huishouden.
Er is ook een opmerkelijk verschil in 
het omgaan met stress tussen mannen 
en vrouwen. Mensen kunnen namelijk 
buffers opbouwen om stress tegen te 
gaan, en mannen blijken betere buffers 
te hebben dan vrouwen. Zo zijn man-
nen vaker getrouwd, werkt hun partner 
minder over, sporten ze meer en heb-
ben ze meer vrije tijd. Het onderzoek 
stelt nog dat vrouwen in de toekomst 
beter de taken moeten verdelen. Ze 
delegeren te weinig. Klinkt dat herken-
baar?

Meer lezen? 
Dr. Anne-Marie Frisque schreef 
‘de kracHt van StreSS’, uitgegeven 
bij Witsand, ISBN 978-949038-2520. 
Je kunt voor tips ook altijd terecht op 
www.stresslabo.be

Mannen 
versus 

vrouwen

catHerine]

”Ik werk zo hard in mijn eigen zaak dat ik nooit 
tot rust lijk te komen. Weekends, dat ken ik al 
jaren niet meer”

Mieke]

”Ik vind het zo zwaar:  mijn 
 financiële zorgen, de  opvang van 
de kinderen, mijn job...”

”Zeven jaar geleden heb ik de leiding  
genomen over de schoenwinkels die 
mijn vader ooit heeft geopend. Het wa-
ren er vier; vijf jaar geleden heb ik er één 
moeten sluiten. Ik zat al jaren mee in het 
bedrijf, ben gestart op de onderste tree 
van de ladder. Toen mijn ouders het bedrijf 
aan mij hebben overgelaten, was dat een 
gigantisch cadeau, vond ik. Vol goede 
moed ben ik eraan begonnen, maar toen 
twee jaar later een van onze winkels 
moest sluiten, ben ik heel diep gegaan. 
Het voelde als falen. Tegenover onze 
werknemers, mijn ouders, mezelf. Ook al 
neemt niemand me iets kwalijk – de slui-
ting was onvermijdelijk – ik voel me er 
nog altijd slecht bij. Sinds die sluiting leef 
ik onder stress. Ik weet dat het mis kan 
gaan, de gouden jaren zijn sowieso voor-
bij. Ik moet constant rekening houden met 
zoveel factoren dat ik nooit tot rust lijk te 
komen. Weekends, dat ken ik al jaren niet 
meer. Op zaterdag ben ik in een van de 
winkels, zondag ben ik bezig met adminis-
tratie. Ik heb de verantwoordelijkheid ge-
kregen, ik wil die ook waard zijn. Ik weet 
ook wel dat ik dit niet kan blijven volhou-
den. Ik heb geen kinderen – waar zou ik de 
tijd moeten halen om ze groot te bren-
gen? – mijn sociaal leven heeft eigenlijk 
ook altijd iets met de zaak te maken en 
tijd voor mezelf is er gewoon niet. Ik zou  
willen dat ik het af en toe kon loslaten. 
Maar dat lukt me zo ontzettend moeilijk.”

PSycHotHeraPeut en StreSSdeSkundige 
anne-Marie FriSque:

Stressfactor 2 // (te veel) verantwoordelijkheid

tiP voor catHerine:
"negeer je oranje knipperlichten niet! 
rem op tijd af"

”Het helse ritme van Catherine is niet vol te 
houden. De kans op een burn-out, CVS en 
andere ziektes die door stress veroorzaakt 
worden, wordt groot als ze zo doorgaat. Ze 
heeft chronische stress, en daar moet je 
écht voor opletten. Stress zorgt ervoor dat 
we beter presteren, maar na een piekpresta-
tie ga je, als de belasting nog toeneemt, 
minder efficiënt presteren. Je zult minder 
werk gedaan krijgen op dezelfde tijd en je 
gaat stresssignalen voelen als irritatie en 
hoofdpijn. Negeer je die waarschuwingssig-
nalen, dan krijg je ernstige problemen. Af en 
toe moet je gewoon stoppen en ontspan-
nen. Een moment voor jezelf, een wandeling, 
sporten... het is geen luxe, maar een nood-
zaak. Het is voor Catherine belangrijk om te 
leren delegeren. Als ze zich omringt door 
goede medewerkers die ze vertrouwt, kan ze 
het vele werk beter loslaten en af en toe dat 
moment voor zichzelf inplannen. En weer 
die vraag: moet het écht allemaal? Heel 
veel stress die we hebben, veroorzaken we 

zelf door alle eisen die we aan onszelf stel-
len. Ik wil Catherine nog deze overweging 
meegeven: ze denkt dat ze onmisbaar is, en 
daarom kan ze nooit ophouden met werken. 
Maar hoe moet het als ze op een bepaald 
moment een burn-out krijgt en maanden 
niet kan werken? De stresssignalen die ze nu 
krijgt, zijn haar oranje knipperlichten. Tijd 
om af te remmen en elke dag een moment 
voor zichzelf in te plannen. Zelfs Bill Gates 
sport elke dag een uur!”

catHerine [42] leidt drie schoenwinkels, 
ze woont samen.

Mieke [39] is een geschei-
den mama en werkt in 
shifts als verpleegster.

Stressfactor 3 // als je er alleen voor staat
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ook al is werk niet de nummer één 
van de stressoren (veroorzakers 
van stress) – dat is het overlijden 
van een partner, gevolgd door een 
scheiding – toch zorgt onze baan 
voor steeds meer stress. omdat 
onze maatschappij evolueert en 
dus steeds veeleisender wordt,  
omdat we vaak met twee gaan 
werken... 60% van de Belgische 
werknemers geeft aan last te  
hebben van stress op het werk.

Op het werk

Even de boel de boel laten

Stress is een oeroud, automatisch gestuurd systeem 
om ons in leven te houden. als er gevaar dreigt, wor-
den er stresshormonen aangemaakt. die zorgen ervoor  
dat we alerter zijn en meer energie hebben. ooit, eeu-
wen geleden, hadden we dat nodig om te overleven als 
we oog in oog stonden met een mammoet. Maar de 
energie die door de stresshormonen werd opgewekt, 
werd ook opgebruikt (door te vechten tegen de mam-
moet of ervan weg te lopen). dat gebeurt nu niet 
meer: ons lichaam reageert op een discussie thuis met 
hetzelfde stresssysteem als vroeger, alleen blijft alle 
energie die er vrijkomt, in ons lijf. Meteen het verschil 
tussen  gezonde en ongezonde stress…

vlucHten voor de HolenBeer

Tekst: Frauke Joossen, met dank aan dr. anne-Marie Frisque van www.stresslabo.be  Foto anne-Marie Frisque: anne kumps.

verhuis
echtscheiding
slachtoffer zijn van criminaliteit 
invaliditeit
overlijden familie of vrienden
huwelijksproblemen
faillissement
verlies baan
opvoeding kinderen
zwangerschap
financiële problemen
seksuele problemen
promotie
slechte leefomgeving
perfectionisme
te grote verantwoordelijkheid
te weinig waardering
grenzen niet aangeven
vakantie
vervelende collega’s
hoge werkdruk
ongeneeslijke ziekte
dood van partner/kind

   De meest 
voorkomende 
stressfactoren


