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BEN JIJ BESTAND   
            TEGEN STRESS? 

3

Kruis bij de onderstaande bewerin-
gen het antwoord aan dat het beste 
bij jou past.

1. Hoe voel je je na een lange 
werkdag?  
●  Ik ben tevreden, ook al blijft er nog  
 een en ander liggen voor morgen. 
◆  Ik ben uitgeput. Het bewijs dat ik   
 goed heb doorgewerkt. 
▼ Ik ben geïrriteerd, want ik heb   
 opnieuw maar de helft kunnen doen  
 van wat ik gepland had. 

■ Ik zal pas echt kunnen ademhalen als 
 ik licht zie aan het einde van de   
 tunnel. 

2. Je collega vraagt je hulp bij 
een dringende taak. Wat doe je? 
▼ Ik help haar, ook al verdrink ik zelf 
 in het werk. 
■  Ik help haar en onderbreek   
 mijn eigen werk om haar taak zo snel  
 mogelijk af te werken. 
◆ Ik help haar maar leg eerst een 
` deadline vast. 
●  Ik help haar zolang mijn eigen 
 werk daar niet onder lijdt. 

3. Wat doe je wanneer je 
lichaam signalen uitzendt dat je 
te veel stress hebt?
■   Signalen? Hoe bedoel je?
▼ Die negeer ik, zolang ik mijn hoofd  
 boven water kan houden is alles   
 prima. 
◆ Ik ga op zoek naar de oorzaken en 
 pas mijn gedrag aan. 
●  Ik zoek oplossingen om mijn rust   
 terug te vinden. 

4. Je vermoedt dat je je deadline 
niet haalt. Wat doe je? 

Vind je het moeilijk om om te gaan met spanningen op het werk? Een eerste stap is in 
elk geval de alarmsignalen van stress herkennen. Zo voorkom je meteen ook erger.
Tekst Flavia Mazelin Salvi i.s.m. Catherine Vasey, psychologe gespecialiseerd in burn-outs

●  Ik vraag hulp aan mijn collega’s en  
 waarschuw mijn baas dat ik mogelijk  
 wat vertraging heb. 
▼ De moed zakt me in de schoenen en 
 ik durf geen hulp te vragen. 
■ Ik red me wel, desnoods werk ik 
 's nachts door. 
◆ Ik zet niet alleen mezelf maar 
 ook mijn collega’s en mijn medewer- 
 kers onder druk om toch maar mijn  
 baas tevreden te houden. 

5. Voel je je nuttig, heb je het 
gevoel dat je werk zin heeft?  
■ Nee, wat ik doe gaat vaak volledig   
 tegen mijn persoonlijke waarden in. 
●  Ja, mijn werk heeft zin en is in lijn 
 met mijn waarden.
▼ Nee, ik vind dat ik weinig zinvol 
 werk moet doen. 
◆ Ja, ik voel me nuttig, ook al komt 
 het omgekeerde ook wel eens voor. 

6. Bouw je voldoende pauzes in 
in je werkdag? 
● Ja, daardoor kan ik me weer 
 opladen en met vernieuwde moed 
 aan de slag gaan. 
■ Nee, daar heb ik de tijd niet voor. 
◆ Ik hou regelmatig een pauze. 
 Vaak maak ik er gebruik van om 
 problemen met collega’s op te lossen. 
▼  Als ik daar de tijd voor heb. 

7. Je hebt problemen op profes-
sioneel vlak. Wat doe je? 
●  Ik laat ze achter op mijn bureau. 
 Ze mogen mijn privéleven niet 
 verpesten. 
▼  Ik praat erover met de mensen 
 rond mij, en ik zit er vaak over te  
 piekeren. 
◆ Als ik niet aan het werk ben kan ik 

 die problemen wel van me afzetten. 
■  Ze overschaduwen mijn hele leven 
 en ik slaap er slecht door. 

8. Hoe belangrijk is het voor jou 
om goed werk af te leveren? 
◆  Ik ben veeleisend maar ik kan wel   
 wat inleveren op kwaliteit om mijn  
 doelstelling te halen. 
●  Ik stel mezelf haalbare doelen en 
 ben tevreden over mijn werk, ook al  
 is het niet altijd perfect. 
■  Ik ben perfectionistisch, en dat is   
 heel lastig als je zoveel werk hebt  
 als ik. 
▼  Ik leg de lat hoog, vandaar dat ik vaak  
 last heb van stress. 

9. Wat doe je als geïrriteerd bent 
op je werk? 
● Ik kan daar wel mee om en geef lucht  
 aan mijn frustraties zonder dat dat  
 negatieve consequenties heeft voor  
 mij of mijn omgeving. 
■ Ik zet de tanden op elkaar en pro-  
 beer mijn woede koste wat het kost  
 in te houden. 
◆ Iedereen weet het intussen wel: ik  
 geef lucht aan mijn woede, soms iets  
 te hevig. 
▼ Jammer genoeg zijn het de mensen  
 rond mij die daar de dupe van zijn.

10. Heb je het gevoel dat je werk 
erkend wordt?
■ Nee, ik krijg absoluut geen 
 erkenning voor wat ik doe. 
◆ Ik voel me erkend als ik mijn   
 doelstellingen haal.
▼ Ik krijg af en toe complimenten 
 maar ik vind altijd dat ik het beter   
 had kunnen doen. 
● Mijn inspanningen worden 

 altijd erkend, ook al haal ik niet 
 alle doelstellingen. 

11. Weet je precies wat jou stress 
bezorgt op het werk?
● Ja, ik ga geregeld na wat me 
 stress bezorgt en wat me uitput. 
■ Niet echt, en ik probeer ook nooit 
 te achterhalen wat me stress bezorgt  
 of me uitput. 
▼ Ja, te veel werk moeten doen in 
 te weinig tijd. 
◆ Ja, de kleine dagelijkse dingen 
 die elke dag terugkomen. 

12. Weet je wat je moet doen om 
weer energie te krijgen?
▼ Ja, ik weet hoe ik me tijdens de 
 werkdag opnieuw kan opladen, 
 ik moet er alleen tijd voor vinden. 
◆ Ik vind alleen tijd om te ontstressen  
 en te recupereren na de werkuren. 
■  Wanneer ik vermoeid of gestrest ben  
 werk ik even hard als altijd en hou 
 ik mijn hoofd boven water tot het   
 weekend. 
●  Zelfs, en misschien vooral, in 
 stresserende periodes probeer ik 
 de hele dag door te ontstressen. 

bereKen Je reSULTAAT
Tel op hoeveel keer je ■ , ▼, ◆ of  ●  
hebt aangekruist. Bereken je punten 
en ontdek je profiel.

Zo tel je je punten op: 
■ = 3 ▼ = 2  ◆ = 1  ●  = 0 

Jouw totaal: ...

JOUW PROFIEL
MINDER DAN 12 PUNTEN 

Je staat niet stil bij stress
Je lijkt niet zo bezig met stress op het werk. Er zijn twee 
mogelijke verklaringen voor je resultaat. Ofwel werk je in 
een omgeving die niet te kampen heeft met de permanente 
druk om meer te renderen en beter te presteren en voel 

je je goed in je functie. Af en toe ervaar je wat stress 
wanneer zich veranderingen voordoen die aanpassingen en 
vernieuwingen vragen of die je voor een uitdaging stellen. 
Of misschien heb je een functie die je op een afstandelijke 
en rationele manier uitvoert, zoals bij werknemers die 
hun job puur als broodwinning zien en zich daar goed bij 
voelen omdat ze hun voldoening uit hun privéleven halen. 
Kortom, je maakt je niet al te druk (meer) en voert je taken 

TEST



zo goed mogelijk uit. Een andere mogelijkheid is dat je 
nog nooit bij het risico van een burn-out hebt stilgestaan 
omdat je je niet bewust bent van de druk waaraan je elke 
dag blootstaat. Aangespoord worden om meer te renderen 
of beter te presteren, geen tijd of middelen hebben om 
de doelstellingen te halen, moeten omgaan met een 
gebrekkige organisatie of slecht management ... voor jou 
hoort dat nu eenmaal bij je beroepsleven, en het komt niet 
in je op om daar verandering in te brengen. Het resultaat is 
dat je onvoldoende tools hebt om stress te voorkomen, en 
dat je ook geen strategie hebt om op een efficiënte manier 
met de dagelijkse druk om te gaan. Je bent met andere 
woorden niet gewapend tegen een grote, onverwachte 
crisis of tegen een aanslag op je gezondheid als gevolg van 
chronische stress (met als symptomen: hoofdpijn, rugpijn, 
slaapproblemen ...)
Hoe aanpakken? Vraag je om te beginnen af hoe je merkt 
dat je fysiek en emotioneel goed in je vel zit (tijdens het 
weekend bijvoorbeeld), wanneer je ontspannen bent (hoe 
is je humeur, hoe communiceer je, wat voel je?) Stel jezelf 
dezelfde vraag in verband met je werk (hoe voel je je op 
fysiek en emotioneel vlak? Ben je gespannen, vermoeid, 
geïrriteerd? Waar heb je pijn?) Heb je eenmaal ontdekt 
welke signalen je lichaam uitzendt wanneer je gestrest bent, 
of wanneer je je slecht voelt, probeer dan verschillende 
keren per dag te ontstressen: las kleine pauzes in om diep 
adem te halen, te wandelen, je spieren te ontspannen. 
Neem je functie en doelstellingen onder de loep. Bekijk 
kritisch wat onder jouw takenpakket valt en over welke 
middelen je beschikt om je taken uit te voeren. Investeer 
in positieve dingen (motiverende projecten, stimulerende 
samenwerkingen met collega’s) en leer om (jezelf) grenzen 
te stellen: neem geen werk mee naar huis, weiger extra 
taken om anderen een plezier te doen wanneer er nog veel 
op jouw bord ligt. Doe tot slot elke dag gedurende minstens 
een kwartier een fysieke activiteit waar je je helemaal in kan 
uitleven. 

TUSSEN 13 EN 24 PUNTEN

Je vindt het moeilijk om je 
te beschermen tegen stress
Je bent op de hoogte van de risico’s op een burn-out, je 
kent de alarmsignalen zowel als de methodes om met 
stress om te gaan. Maar dat is niet voldoende want je past 
je kennis niet toe in de praktijk. Je hebt te weinig tijd om 
je taken naar behoren uit te voeren. Misschien legt het 
management je te veel druk op of zijn je doelstellingen te 
hoog en de deadlines te kort, of krijg je weinig erkenning 
van je oversten die je almaar harder willen doen werken. Of 
misschien is je perfectionisme de oorzaak van je stress en 
heb je het moeilijk om een taak af te ronden als die niet 
volledig aan je eisen voldoet, waardoor je geen tijd meer 
hebt om je doelstellingen te halen. Je neemt in de loop 

van de dag niet genoeg tijd om je opnieuw op te laden, om 
pauzes te nemen. Je bent vaak geïrriteerd, soms ontplof je, 
maar zonder dat dat je oplucht op lange termijn. Je gunt 
jezelf alleen de weekends en de vakanties om op adem te 
komen, en dan nog ...
Hoe aanpakken? Het komt er voor jou vooral op aan om 
je kennis over stress in de praktijk om te zetten. Begin met 
je dagen minder vol te plannen: neem pauzes, organiseer 
lunches waarin je niet over het werk praat, voorzie wat tijd 
om te mediteren, te ontspannen of op z’n minst af en toe 
eens diep adem te halen. Probeer ook positieve energie 
te halen uit je werk: in plaats van op te lijsten wat allemaal 
niet goed loopt of wat beter zou kunnen, focus je je op wat 
wel goed gaat, op je successen, je competenties en die van 
de anderen. Wees wat milder wanneer je communiceert 
want je veeleisendheid en je hyperactiviteit maken je soms 
prikkelbaar (wat dan weer stress oplevert voor jezelf en 
anderen). Omring je met specialisten. Investeer meer in je 
privéleven, dat meer zou moeten zijn dan alleen dat deel 
van je leven waarin je op adem komt. Leef tot slot gezond: 
slaap voldoende, eet evenwichtig en beweeg elke dag.

MEER DAN 24 PUNTEN

Je weet wat je moet doen 
tegen stress
Je weet alles over burn-outs. Je hebt er misschien een 
gehad, of bent er op het nippertje aan ontsnapt. Het is 
je gelukt om methodes in te bouwen om de stress van 
alledag te verminderen en er beter mee om te gaan. 
Je bent je ervan bewust dat je nooit iets volledig onder 
controle hebt. Je weet dat een crisis in je persoonlijk leven 
genoeg is om je ook in je beroepsleven uit evenwicht te 
halen. Zelfs een verandering in het management of in 
de manier van werken kan stress creëren waardoor je 
vertrouwde preventiemethodes niet langer toereikend zijn. 
Vandaar dat je je regelmatig een paar vragen stelt om beter 
bestand te zijn tegen stress. Je bent alert voor signalen die 
je lichaam uitzendt, je laat onproductieve gedachten niet 
woekeren tot gepieker. Je bent tot slot ook in het reine 
met hoeveel van jezelf je in je werk stopt. Je aanvaardt 
dat er in elke job af en toe stressperiodes zijn, en je kan 
daar ook mee omgaan want je pakt ze bewust en met veel 
omzichtigheid aan. Je weet ook wat je moet doen als je 
motivatie tijdelijk wat lager ligt: je haalt positieve energie uit 
bepaalde taken of bepaalde samenwerkingen en investeert 
extra in je privéleven. Daardoor raak je nooit uitgeput of 
emotioneel leeg. Omdat je belang hecht aan je algemene 
levenskwaliteit zorg je er altijd voor dat het nuttige en het 
aangename in balans zijn in je dagelijks leven. De enige raad 
die we je kunnen geven: blijf waakzaam en draag dag na 
dag goed zorg voor jezelf.

Katrin Van de Water (40) runt het loopbaancoachingbedrijf passion for WorK

‘Anderhalf jaar lang heb ik gevochten  
in de overtuiging dat ik er sterker uit zou komen’ 

‘Als ik nu naar mijn carrièrepaspoort kijk besef ik dat ik 
veel te lang gewacht heb om te doen wat ik vandaag doe. 
Ik was negenentwintig toen ik een burn-out kreeg en 
die heeft mij een nieuw leven gegeven. In het anderhalf 
jaar dat ik thuis geweest ben heb ik elke dag gevochten 
om beter te worden in de overtuiging dat ik er sterker 
uit zou komen. En nu wil ik die overtuiging als coach 
doorgeven aan anderen. Toen ik tien jaar geleden een 
burn-out kreeg was de aandoening nog lang niet zo 
bekend. Artsen zetten me in eerste instantie zwaar 
onder druk om antidepressiva te nemen, maar ik hield 
voet bij stuk. Ik voelde dat ik geen depressie had. Mijn 
hoofd werkte gewoon niet meer en mijn lichaam zei 
stop. Een paar maanden voor mijn burn-out was mijn 
leven heel plots radicaal veranderd. Op tien dagen tijd 

ben ik veranderd van job, verhuisd naar Nederland, 
gaan samenwonen en is mijn moeder overleden. En toch 
bleef ik verder werken en presteren. Tot ik instortte. Ik 
zeg dikwijls dat “mijn oude zelf toen is opgebrand” en 
ik op zoek ben moeten gaan naar wie ik dan wel was en 
hoe ik wilde leven. Ik heb me na mijn burn-out verdiept 
in psychologie en coaching. En in die zoektocht naar 
mezelf heb ik zelf mijn droom van ondernemerschap 
gerealiseerd. Met de kennis en de ervaring die ik had 
opgebouwd na mijn burn-out ging ik zelf aan de slag 
als zelfstandig coach. Ondertussen is Passion for Work 
een volwassen bedrijf met een team van enthousiaste 
coaches en de missie om duizenden mensen te 
inspireren om hun droombaan of droombedrijf te 
realiseren.’ www.passionforwork.be
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