
68

druk, ik heb het 
9 redenen om even op de rem te gaan staan

Een béétje stress is goed om je productief 
en energiek te voelen. Maar te is te. 
Herken jij deze negen signalen?  
Maak dan gauw wat tijd voor jezelf...

Je lichaam  
pruttelt tegen
Toen dokter Anne-Marie Frisque 
van het Stresslabo 28 jaar gele-
den als huisarts begon, was het 
aantal patiënten met stressklach-
ten zo overdonderend dat ze 
zich bijschoolde tot stressexpert. 
“Heel wat mensen kwamen op 
consultatie met fysieke proble-
men als hartkloppingen, hoofd-
pijn of hyperventilatie. Zodra  
ze behandeld waren, kwam er 
gewoon een andere klacht bij  
of kwam dezelfde pijn in geen 
tijd terug. Ik besefte dat het 
stressgerelateerde aandoeningen 
waren, die niet te verhelpen 
waren als niet eerst de stress 
werd aangepakt.” Heb je dus  
last van hoofdpijn, nekpijn of 
hartkloppingen en lijkt het alsof 
geen enkele behandeling helpt? 
Dan is het waarschijnlijk je  
lichaam dat laat weten dat het 
genoeg is geweest.

1

Druk,
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PSYCHO

te druk!

Je hoort wel,  
maar je luistert niet
“Mama, je luistert niet!” “Ik heb je dat 
vorige week toch al verteld?” “Hallo, ik 
ben tegen jou aan het praten.” Herken-
baar? Je bent zo bezig met het werk dat 
nog ligt te wachten, dat je de mensen uit 
je omgeving niet meer de aandacht geeft 
die ze verdienen. Letterlijk zelfs, want 
wat ze je vertellen wordt niet meer op-
geslagen in je hoofd omdat het al zo vol 
zit. Gevolg: je voelt je schuldig, mensen 
hebben het gevoel dat ze niet belang-
rijk zijn én je agenda is een ramp. Nog 
meer stress, dus!

Dokter Luc Swinnen 
coacht al meer dan 20 
jaar mensen op het vlak 
van stress,emoties en 
geluk. Zijn specialisatie 
is burn-out, iets wat de 
laatste jaren exponen- 
tieel meer voorkomt in 
onze maatschappij. “Het 
eerste wat ik altijd zeg 
tegen mijn patiënten is 
dat ze moeten luisteren 
naar hun omgeving. Je 
partner, je kinderen, je 
familie en vrienden zien 

je graag en hebben het 
beste met je voor. Als  
zij zeggen dat het niet 
meer gaat, klopt dat 
meestal ook.” Volgens 
dokter Swinnen is so- 
ciaal contact ook een 
belangrijke buffer tegen 
burn-out. “Omgaan met 
de mensen die je graag 
ziet, vermindert stress. 
Contact met hen geeft 
je een goed gevoel en 
verzet je gedachten. Het 
is vaak opvallend dat 

mensen die op een 
burn-out afstevenen  
sociaal contact mijden  
of heel stil worden in 
groep, omdat ze geen 
energie meer hebben 
om zich te mengen in 
het gesprek. Dan ziet  
de omgeving al gauw 
dat er iets niet klopt.”  
Luister dus naar de  
mensen in je omgeving, 
want zij weten soms 
sneller hoe het met je 
gaat dan jijzelf!

DOKTER LUC SWINNEN “Luister naar de 
mensen die je graag zien. Zij weten soms 
beter hoe het met je gaat dan jijzelf”

3

2
Het verschil tussen 
stress en burn-out
WAT IS STRESS?
• Je voelt je opgejaagd en zelfs tegen 
kleine, dagelijkse dingen zie je op.
• Je emoties zijn heviger. Bij kleine tegen-
slagen kun je vreselijk kwaad worden, je 
huilt vreselijk bij een droevige film of je 
ergert je aan kleine zaken.
• Hoofdpijn, buikpijn of hartkloppingen: 
stress uit zich vooral in fysieke klachten.
• Maar: je voelt nog wel engagement 
tegenover je omgeving en je werk en je 
hebt nog de kracht om je in te zetten.
• Maar: je laadt nog wel op na een  
ontspannen weekend of een goede  
nacht slaap.

WAT IS EEN BURN-OUT?
• Je gevoelens zijn afgestompt en je 
wordt afstandelijk. Kwaad worden  
vergt te veel energie, vrolijk zijn lukt  
je niet meer.
• Een burn-out uit zich vooral in mentale 
klachten. Je voelt je hulpeloos, verliest 
je motivatie en hebt depressieve gevoe-
lens. Je voelt je letterlijk uitgeput en 
‘opgebrand’.
• Toch heb je ook lichamelijke kwalen 
zoals extreem moe zijn, spierpijn,  
nek- of hoofdpijn en hartkloppingen.
• Rust alleen helpt niet meer om je  
op te laden.
• Je kunt je niet meer engageren en je 
inzet is weg. Je hebt een gevoel van  
uitzichtloosheid.
Bron: www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Je vrienden trekken aan de alarmbel
Het is geen geheim dat de mensen die je het liefste zien, je ook 
het beste kennen. Als zij aan de alarmbel trekken, is dat meestal 
omdat ze gelijk hebben. 
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Vijf voor twaalf
Drie supertips tegen stress
Hoe druk je het hebt, kun je niet altijd kiezen. Maar je kunt wél kiezen 
hoe je ermee omgaat. Onze stresscoaches geven drie gouden tips.

 is nog nét op tijd

Sociaal contact blijft belangrijk in je leven  
en je doet er dan ook alles aan om, naast je 
drukke job en je gezin, tijd vrij te maken voor 
vrienden en familie. Je kunt het immers niet 
te druk hebben als je nog zoveel plezier 
maakt? Tot je begint op te zien tegen alle  
afspraken. Tot je begint te hopen dat er 
iemand ziek wordt, want zelf een afspraak  
afzeggen durf je niet. Dat zou er immers op 
kunnen duiden dat je het te druk hebt…  
Zodra je opgelucht ademhaalt als een  
leuke afspraak niet doorgaat, is het alarmfase 
rood. Dan loopt je potje over zonder dat  
je het beseft.

Je vindt geen rust meer
Je klopt lange dagen en gaat uiteindelijk uitgeput 
naar huis. Maar ook daar vind je geen rust meer. Je 
bent het zo gewend om stress te hebben, dat je dat 
gevoel ook niet meer kunt loslaten. En dat is nefast 
voor je gemoedsrust, natuurlijk.

DOKTER ANNE-MARIE FRISQUE  “In tegenstelling tot wat 
we denken, is multitasken geen teken 
van competentie. Het is net beter om taken 
één voor één af te werken”

1 Maak één lijstje  
van wat je nog alle-
maal moet doen.  
Bepaal wat het  
belangrijkste is en 
wanneer het af moet 
zijn. Begin daarmee 
en werk van daaruit 
stapsgewijs verder. 
Laat je niet afleiden 
door andermans  
prioriteiten. Dokter 
Frisque: “En als je  
niet weet wat het  
belangrijkste is,  
vraag het dan gerust 
aan je baas.”
2 Ga in tegen je per-
fectionisme. “We wil-
len te veel doen én 
het moet perfect zijn. 

Terwijl dat echt niet 
hoeft”, zegt dokter 
Swinnen. Een andere 
grote valkuil in je te 
drukke leven: geen 
nee durven zeggen. 
Je betrapt je er onge-
twijfeld ook soms op, 
dat je belooft iets te 
zullen doen waar je 
eigenlijk geen tijd 
voor hebt. Dokter 
Swinnen: “Vriende-
lijkheid is een deugd, 
maar je moet in de 
eerste plaats voor je-
zelf zorgen. Durf te 
zeggen dat je iets niet 
graag doet of dat je 
eerst je agenda moet 
nakijken voor je een 

opdracht kunt aanne-
men of een afspraak 
kunt inplannen.”
3 Wees bewust bezig 
met je ademhaling. 
“Adem heel bewust 
drie tellen in en adem 
heel bewust zes tellen 
uit. Doe dit een paar 
keer na elkaar, en 
liefst ook een paar 
keer per dag. Het 
helpt écht. Ik oefen 
deze ademhalings-
techniek heel vaak  
in mijn cursussen”, 
zegt dokter Frisque. 
Het helpt ook om  
letterlijk even stil te 
staan tijdens een 
drukke periode. 

“Bij alle mensen zien we hetzelfde pa-
troon”, zegt dokter Anne-Marie Frisque. 
“Als het niet druk genoeg is, begin je te 
slabakken. Als het net druk genoeg is, ben 
je heel efficiënt en lijkt het alsof je de we-
reld aankunt. Maar zodra je die piek voor-
bij bent, gaat het enkel bergaf met je effi- 
ciëntie.” Merk je dat je taken begint te 
combineren, sneller verstrooid bent en 
zaken begint uit te stellen? Dan is er waar-
schijnlijk meer aan de hand. Want in te-
genstelling tot wat we denken, is multitas-
ken geen teken van competentie. “Het is 
net beter om taken één voor één af te 
werken”, aldus dokter Frisque. Daalt je  
efficiëntie plots drastisch en begin je chao-
tisch te multitasken, besef dan dat je waar-
schijnlijk je efficiëntiepiek voorbij bent. En 
dan neem je beter wat gas terug.

4

6

5 Multitasken 
wordt chaos

Afspraak afgezegd? 
Jij zucht opgelucht
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Besef je soms rond 
vier uur ‘s namiddags 
dat je nog geen hap 
gegeten hebt of eet 
je regelmatig achter 
het stuur een koek 
om de ergste honger 
te stillen? Dan ben je 
niet goed bezig. Het-
zelfde patroon ziet 
expert Luc Swinnen 
met slapen. “Eten en 
slapen worden niet 

voor niets basisbe-
hoeften genoemd, 
het zijn zelfs de be-
langrijkste behoeften 
die we hebben. En 
toch boeten we daar 
vaak als eerste op in 
als het te druk is. We 
eten snel snel achter 
de computer of hele-
maal niet en we sla-
pen minder om alle 
taken toch maar af-

gewerkt te krijgen. 
Dat gaat zich wreken  
op lange termijn.  
Zelf maak ik bijvoor-
beeld altijd bewust 
een half uur vrij om 
te eten. Los van het 
klaarmaken: gewoon 
een halfuur ontspan-
nen eten en tot rust 
komen. Iedereen  
zou dat zichzelf  
moeten gunnen.”

En dat is niet eens omdat je 
verstrooid bent. Volgens dok-
ter Anne-Marie Frisque is ge-
heugenverlies zelfs volledig 
wetenschappelijk te verklaren. 
“De ‘directeur’ van onze herse-
nen zit vooraan, in onze pre-
frontale hersenen. Hoe beter 
dat deel van de hersenen 
werkt, hoe beter we kunnen 
organiseren, plannen en herin-
neren. Maar zodra je té veel 
stress krijgt, nemen je ‘emotio-
nele’ hersenen het over. Het is 

fysiek onmogelijk om beide 
hersendelen even goed aan het 
werk te houden: er is er altijd 
een die de overhand neemt. 
Bij te veel stress wordt de  
‘directeur’ uitgeschakeld en 
krijg je dus letterlijk chaos in  
je hoofd. Als je prefrontale 
hersenen niet aan het werk 
zijn, begin je te vergeten. Een  
patiënt in mijn praktijk had het 
eens zo erg dat ze niet meer 
op de naam van haar pasgebo-
ren kleinkind kon komen.”

Herkenbaar?
Herken je meerdere van de signalen die hierboven vermeld zijn? Dan 
heb je het duidelijk te druk en is het belangrijk om waakzaam te zijn en 
extra goed voor jezelf te zorgen. Of het nu op privévlak is, op je werk 
of beide: het té druk hebben, leidt tot chronische stress. En een periode 
van stress die te lang aanhoudt, kan een burn-out triggeren.

Loop jij risico op  
een burn-out?
Enkele weken geleden vroeg het programma 
‘Ook getest op mensen’ meer dan 75.000 res-
pondenten een burn-out-enquête in te vullen. 
Samen met dokter Swinnen werd onderzocht 
hoeveel mensen risicogedrag vertoonden. De 
resultaten zijn op z’n minst verontrustend.

15% procent van de ondervraagden bleek 
zich in de gevarenzone te bevinden. “Dat wil 
zeggen dat wij hen aanraden onmiddellijk naar 
de huisarts te gaan, want zij stevenen recht op 
een burn-out af”, zegt Luc Swinnen. In de 
enquête werd gepolst naar fysieke klachten, 
emotionele klachten, vergeetachtigheid en  
wijzigingen in het sociaal gedrag.

Het is een opvallend verschijnsel in de enquête 
dat vrouwen 5% meer kans maken op een 
burn-out dan mannen. Dokter Swinnen: “Dit 
komt omdat vrouwen over het algemeen meer 
nood hebben aan sociaal contact, terwijl 
mannen vaak wat meer taakgericht zijn. Door 
te veel stress kan de druk op het socialel leven 
toenemen, en vrouwen hebben het hier sneller 
moeilijk mee.”

Vijftigplussers lopen het grootste risico op een 
burn-out. Swinnen: “17%, zo hoog is de 
kans op een burn-out in die leeftijdscategorie. 
Het werk gaat minder vlot, met de jaren is de 
werkdruk gestegen en werknemers zien het 
niet zitten om langer te werken.”

Meer informatie over stress op www.stresslabo.be en 
www.stressmanagement.be

Je begint dingen te vergeten 8

Alles komt goed, zolang ik maar lijstjes maak en 
die zorgvuldig afwerk, denk je. Tot je plots be-
seft dat je hele bureau vol ligt met ‘to do’s’ en 
je met niets anders meer bezig bent dan - mooi 
gestructureerde, dat wel - lijstjes opstellen. Als 
je er te veel hebt liggen, dan neem je waar-
schijnlijk gewoon te veel hooi op je vork!

Je verdrinkt in 
de to-do-lijstjes 9

7Je hebt geen tijd  
om te eten of te slapen
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