
Kenmerken 
Een gezonde dosis stress maakt je alerter, energieker en laat je beter presteren. 
Dit noemen we positieve stress. Maar wanneer je geconfronteerd wordt met 
een abnormale situatie zoals gevaarlijke of levensbedreigende situaties, 
langdurige spanning of onzekerheid kun je stressreacties zoals angst, boosheid, 
piekeren, gevoelens van schaamte en schuld en overmatige alertheid ervaren. 
Deze uitingen van negatieve stress zijn normale reacties op een abnormale 
situatie en gaan vaak vanzelf weer weg. Soms zijn de reacties zo heftig dat ze je 
mentale welbevinden en functioneren ernstig negatief beïnvloeden.  
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Tip 

Zoek actief steun bij 
anderen en praat er 
over. Zorg goed voor 

jezelf. Neem 
voldoende rust en 

blijf fit.

ADEQUAAT OMGAAN MET STRESS



Effectieve coping 
Iedereen reageert anders op stressvolle situaties. Wat op de één 
geen indruk maakt, kan grote impact op anderen hebben. Je kunt 
zelf veel doen om klachten te voorkomen of te verminderen. Enkele 
effectieve coping strategieën zijn: 

●   Stoom afblazen: deel je gevoelens en emoties met anderen 

●   Zet zaken in het juiste perspectief bijvoorbeeld met humor  

●   Probeer de situatie niet op jezelf te betrekken 

●   Laat de dingen los waarover je geen controle hebt 

●   Focus je op positieve dingen en accepteer je gevoelens 

Inzetbaar blijven 
Check bij jezelf hoe het met je gaat en ben daarbij eerlijk naar jezelf. 
Zonodig kun je kleine aanpassingen doen om langdurig inzetbaar te 
blijven zoals bijvoorbeeld dagelijks ademhalingsoefeningen doen 
die je helpen te ontspannen. Wanneer je voelt dat de spanning 
oploopt, ga dan even weg uit de situatie. Een stevige wandeling 
helpt je vaak al om de spanningen te reduceren. Hieronder een paar 
algemene adviezen die je kunnen helpen om onder verzwarende 
omstandigheden te kunnen blijven functioneren: 

●   Blijf fysiek en mentaal fit: eet gezond en drink voldoende 

●   Rust goed uit: slaap en ontspanning helpen te herstellen  

●   Luister naar de signalen van je lichaam en neem die serieus 

●   Geef op tijd en duidelijk jouw grenzen aan 

●   Blijf sociaal actief en trek jezelf niet terug 

 

Merk je bij jezelf dat je langer dan een maand last blijft houden van 
angsten, schrikachtigheid, agressie en prikkelbaarheid en blijf je 
moeite hebben met (door)slapen of voel je je depressief? Neem dan 
contact op met je huisarts en maak je klachten bespreekbaar. 
Indien nodig kun je doorverwezen worden naar een psycholoog.

 

Pak je klachten 
actief aan en 
accepteer je 

gevoelens en 
gedachten

Heeft u interesse? Onze 
adaptatieprogramma’s  zijn 
effectief in het adequaat 
leren omgaan met stress 
en het herstel van klachten.
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