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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, opnamen, fotokopieën, op sociale media, hetzij op enige 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Psycholoog Hanan.

Psycholoog Hanan is zich volledig bewust van haar taak om betrouwbare 

uitgave te verzorgen. Desondanks kan zij geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden. 

Op geen enkele manier zijn zelfdiagnoses toegestaan.

© Psycholoog Hanan, 2022
's-Gravendijkwal 22
3014 EB Rotterdam

psycholooghanan.nl



STRESS

Stress kun je zien als een reactie van het brein om jou te vertellen dat er 

gevaar is. Ik leg vaak aan mijn cliënten uit dat het hierbij niet uitmaakt of het 

gevaar reëel is of niet. Je brein zal altijd jou willen beschermen!

Wanneer een situatie als stressvol, bedreigend of uitdagend 
wordt geïnterpreteerd door het brein, worden in ons lichaam 

allerlei stresshormonen vrijgelaten (zoals adrenaline en cortisol) 
die ons energie geven om met de stressvolle situatie om te gaan. 

Ik leg hierbij ook vaak uit dat dit mechanisme wel een handige 
functie heeft, want bij gevaar hebben we wel wat energie nodig 

om keihard weg te kunnen rennen (of te vechten). 

Daarom worden er ‘automatisch’ ook allerlei lichamelijke processen gestart, 

zoals een versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. Dit is wat mijn 

cliënten zelf vaak omschrijven als heel erg ‘aan blijven staan’ of ‘alert zijn’.

Andere voorbeeldsituaties waarbij ook het stresssysteem geactiveerd kan 

worden, zijn deadlines, overvloed aan (werk)taken of bij familie/relatie 

problemen. 

"Stress kun je 

zien als een 

reactie van het 

brein om jou te 

vertellen dat er 

gevaar is."
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Nu denk je misschien: ja, maar wat betekent dit dan voor mij? Ik heb het

gevoel dat ik de hele tijd ‘aan’ sta. Zie ik dus de hele tijd overal gevaar in? En

waarom?

Om hier antwoord op te kunnen geven, gaan we nu extra de verdieping in.

Je brein heeft dus zoals eerder al genoemd, als functie jou te beschermen.

In jouw brein is er door eerdere ervaringen of gebeurtenissen al opgeslagen

wat jij qua gevaar hebt meegemaakt. Gevaar kun je breed opvatten. Je kunt

hierbij ook denken aan een spannende situatie, een emotioneel uitdagende

gebeurtenis, iets engs of iets vervelends dat je hebt meegemaakt. Op het

moment dat je brein informatie binnenkrijgt over een (stressvolle) nieuwe

situatie, zal het proberen een inschatting te maken over hoe bedreigend/

gevaarlijk de situatie is. Daarna kan je brein pas bepalen hoe jij hier

(gedragsmatig) op kunt reageren. Dit betekent dat verwerking van

informatie over stressvolle situaties bij iedereen anders geïnterpreteerd kan

worden, omdat het heel erg afhankelijk is van eerdere (persoonlijke)

ervaringen. 

Met andere woorden: of je een bepaalde situatie al dat niet als stressvol, 

bedreigend of uitdagend ervaart, is dus mede afhankelijk van jouw eigen 

interpretatie en betekenisgeving aan een situatie. Heb jij je ooit afgevraagd 

waarom jij dus iets als enorm stressvol ervaart, maar bijvoorbeeld je collega 

of vriend(in) niet? Dan hoop ik dat je hierbij dus je antwoord hebt! 
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Figuur 1.1. De invloed van interpretaties op ervaren stressreacties



Wanneer je te maken hebt met een 
spannende situatie, komen er 
allerlei gedachten vrij om daarmee 
een soort conclusie te kunnen 
trekken. Deze gedachten lokken 
daardoor weer bepaalde emoties 
uit. Door de lading, of de intensiteit 
van je emotie, wordt er ook een 
gedragsreactie uitgelokt. 

MAAR HOE 

WERKT DAT NOU?

Hierdoor kunnen er ook allerlei lichamelijke reacties optreden, zoals sneller 

ademhalen, zweten, hartkloppingen of rood worden. Het overzicht hiervan 

vind je ook terug in figuur 1.1. Om figuur 1.1. nog verder uit te leggen heb ik 

een eigen voorbeeld.
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Stressvolle situatie
Tijdens mijn workation in Tenerife had ik surfles op een strand met lavastenen en ondiep water. Het was enorm druk in 

het water met andere surfers en surfers botsten tegen elkaar op. 

Interpretatie
Wanneer moet ik nu een golf pakken?

Gedachten
Waarom doe ik dit ook alweer? Als ik val, dan knal ik op de rotsten onder mij en kan ik in het ziekenhuis belanden. Ik 

moet wachten. Ik moet niet de eerste golf pakken waar iedereen op wacht, maar de golf daarna zodat ik niet tegen 

mensen bots. Niet in het ziekenhuis belanden!

Emoties
Angst en twijfel.

Gedragsreactie
Uitstellen, overzicht verliezen, alles wat ik net had geleerd van mijn surfleraar vergeten en NIET toepassen. Tijdens het 

surfen niet voor mij uit kijken, maar naar beneden kijken.

Fysieke stressreactie
Zweten, sneller ademhalen, spieraanspanningen in mijn nek en rug, vermoeidheid voelen.

Door het “doemdenken” werd ik dus angstig, kreeg ik fysieke stressreacties 

en ging ik ook automatisch anders handelen. Ik had ook kunnen denken: 

"Het is druk, maar ik heb veel ervaring, ik kan deze uitdaging zeker aan en ik 

heb een surfcoach bij me." Hierdoor zou ik mij zelfverzekerder en minder 

paniekerig voelen en gedragen! 



WANNEER IS STRESS NIET MEER ZO HANDIG?

Stress zet ons dus aan tot actie. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt zorgt het 

stresssysteem ervoor dat je snel buiten staat. Dit is een situatie waarbij stress 

dus erg functioneel is, want het zorgt ervoor dat je snel kunt handelen. 

Stress kan problematisch worden wanneer onze draaglast (de 
hoeveelheid stress) groter wordt dan onze draagkracht (beschikbare 
middelen om met stressvolle situaties om te gaan en/of ervan te 
herstellen).

Na een stressvolle situatie hebben wij als mensen wat herstel(tijd) ervan 

nodig. Je kunt het ook zien als een moment om bij te komen. Echter, als je 

ook te weinig herstel(tijd) hebt tijdens een hectische periode, kan het brein 

misschien denken dat er nog steeds gevaar is! Dit betekent dat het lichaam 

maar ‘aan’ blijft staan, om zich voor te bereiden om te vluchten of te vechten.

 “Als je huis in brand staat, is het niet logisch voor je brein om dan te zeggen 

dat je moet gaan slapen. Nee, je brein zal dan vooral tegen je zeggen: get the 

f*** out of here!”. 

Als wij tijdens een periode te lang of te veel stress ervaren, blijft ons lichaam 

ook stresshormonen produceren (cortisol). Dit zorgt ervoor dat niet alleen je 

brein heel erg ‘aan’ blijft staan, maar je lichaam komt ook in een 

overlevingsmodus te staan. Hierdoor komen mensen onvoldoende tot rust 

en is het een start van een vicieuze stresscirkel. Het resultaat hiervan? Stukje 

bij beetje meer lichamelijke en mentale uitputting. 
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WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN LANGDURIG 

STRESS?

Als wij langdurig stress ervaren en daar onvoldoende van herstellen, kunnen 

er stukje bij beetje vervelende stressklachten gaan ontstaan. Je kunt hierbij 

denken aan lichamelijke klachten, je emotioneler voelen, minder lekker in je 

vel zitten, je anders gaan gedragen en minder goed kunnen concentreren 

en presteren. 

Wat ik erg belangrijk vind om mee te geven, is dat 
stress(klachten) niet alleen een negatieve impact kan hebben op 
mensen zelf, maar dat het ook véél impact kan hebben op teams 

en op organisaties. 

Ik ben daarom van mening dat wij werknemers ook op individueel niveau 

moeten stimuleren om goed te herstellen van stress. En daarmee bedoel ik 

niet alleen werkstress. Ook de stress in iemands privéleven heeft impact op 

zijn/haar brein. Ieder mens heeft maar één brein en dat gebruiken we op 

allerlei verschillende momenten. We kunnen dan niet opeens van het brein 

verwachten dat het op werk weer helemaal “fit” is, terwijl iemand in een 

thuissituatie heel veel stress ervaart. Wij zijn één mens, hebben één brein en 

nemen altijd dus de fitheid van ons brein mee in een situatie. 

Heb jij bijvoorbeeld een slechte nacht gehad met weinig slaap, omdat je 

kind ziek was? Dan is de kans groot dat je brein dus daar “gevaar” herkende 

en ‘aan’ bleef staan. Dan heb je waarschijnlijk ook zelf slecht geslapen, 

omdat je nog te ‘wakker’ was. Logisch, want wellicht was de volgende stap 

wel de huisarts bellen. Als je dan in de ochtend weer moet werken, dan kun 

je niet opeens van je brein verwachten dat het gewoon maar weer 

functioneert zoals het altijd functioneert.

Als jouw brein op dat moment minder fit is, dan is de kans groot dat je dat in 

al je levensdomeinen meeneemt! Dit is altijd een belangrijk punt dat ik mijn 

cliënten aanleer, want dit betekent namelijk ook dat je, je eigen 

verwachtingen (die je hebt van jezelf) moet gaan leren aanpassen aan de 

mogelijkheden die je hebt. Als je pols zwaar gekneusd is, verwacht jij 

hopelijk ook niet van jezelf dat je die twee tassen aan boodschappen van 

AH of LIDL gaat dragen. Toch? 
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Tussen stress en een burn-out in bevind 
zich het tussenstation genaamd
overspanning. Eerder heb ik 
aangegeven dat stress functioneel kan 
zijn, omdat het ons kan helpen om actie 
te nemen. Daarna hebben we gezien 
dat als ons brein de hele tijd denkt dat 
er gevaar is, we dan ‘aan’ blijven staan. 
Als het niet meer lukt om (functioneel) 
met spanning om te gaan, kunnen we 
belanden bij het tussenstation 
overspanning

VAN STRESS NAAR OVERSPANNING

Dit betekent dan ook twee dingen: 1) de hoeveelheid stress is toegenomen 

en 2) de mogelijkheden of je buffer om hiervan te herstellen is afgenomen. 

Bij overspanning zien we als eerste signalen dat iemand niet meer zo goed 

kan functioneren. Dit is dan een combinatie van stressklachten ervaren, 

gevoel hebben van controleverlies en dat mensen zich anders beginnen te 

gedragen bij hun naasten/vrienden/collega’s. 

Voorbeeldklachten die mensen vertonen bij overspanning zijn: 

vermoeidheid, verstoorde/onrustige slaap, prikkelbaarheid, piekeren, 

labiliteit, niet tegen drukte/lawaai kunnen, een gejaagd gevoel, 

concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Ook het gevoel dat je de 

controle verliest, vele problemen niet meer kunt hanteren, je machteloos 

voelt en geen grip meer hebt op je situatie, kunnen optreden bij 

overspanning. Het sociaal en/of beroepsmatig functioneren wordt beperkt 

door overspanning, waarbij het niet meer lukt om dagelijkse bezigheden zo 

goed als voorheen te volbrengen. 
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GEVOLGEN. 
Lichamelijke gevolgen/alarmsignalen: hoofdpijn, slaapklachten, spierpijn 

en benauwdheid. Op lange termijn: hart- en vaatziekten, maag- en 

darmstoornissen, afwijkende menstruatiecyclus, hartkloppingen.



Voorbeelden van gevolgen van stress op teams:

Conflicten, slechte sfeer, vervreemding, extra werkdruk door de afwezigheid 

van collega’s, personeelstekort.

Voorbeelden van gevolgen van stress op organisaties:

Hoog ziekteverzuim, hoog verloop, meer fouten en groter kans op 

ongevallen, verlies van continuïteit, minder goed presteren, verlaagde 

productiviteit, stakingen, aantasting van het imago van de organisatie.

Eerstelijnscriteria overspanning

Vanuit de richtlijn ‘Één lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout’, 

wordt de volgende definitie gebruikt voor overspanning:

Er is sprake van overspanning als voldaan is aan alle vier onderstaande criteria:
 

A.Ten minste drie van de volgende klachten zijn aanwezig: 
·Moeheid.

·Gestoorde of onrustige slaap.
·Prikkelbaarheid - niet tegen drukte/herrie kunnen.

·Emotionele labiliteit.
·Piekeren.

·Zich gejaagd voelen. 
·Concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid. 

 

B.Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet 

meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering 

schiet tekort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen. 
 

C.Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren. 
 

D.De distress, controleverlies en disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van 

een psychiatrische stoornis.
 

psycholooghanan.nl

Cognitieve gevolgen/alarmsignalen: vergeetachtigheid, 
concentratieproblemen, piekeren, besluiteloosheid, overzicht verliezen.

Emotionele gevolgen/alarmsignalen: snel geïrriteerd zijn, snel huilen, 

huilbuien, pessimisme, angstig of boos voelen, afreageren, 

buitenproportioneel reageren, minder plezier ervaren.

Gedragsmatige gevolgen/alarmsignalen: veranderd eetpatroon, meer 

drinken/roken, terugtrekken, gejaagdheid.



Tijdig actie ondernemen
Het is belangrijk om tijdig actie te nemen en te herstellen van 
overspanning. Dit om te voorkomen dat je te laat uit je stoptrein stapt en 
belandt bij het eindstation genaamd burn-out. In het geval van een 
burn-out is even bijtanken niet meer de oplossing en is er meer nodig 
om te herstellen. Burn-out verschilt namelijk van overspanning door de 
langere klachtenduur, de intensiteit van de ervaren klachten én het 
herstelbeloop. Hierover vind je meer informatie bij module 2. 
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CONCLUSIE 

Nog even op een rij
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Stress is een signaal dat we ergens gevaar ervaren. 

Kortdurende stress kan ook handig zijn, want het zet ons aan tot actie.

Langdurige stress zorgt ervoor dat we alsmaar ‘aan’ blijven staan met een tekort aan herstel.

Na een langere periode van te veel stress en te weinig herstel, kunnen er klachten gaan 

ontstaan.

Stressklachten zijn niet alleen vervelend voor een individu zelf, maar kunnen ook gevolgen 

hebben op teams en organisaties. 

6
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Overspanning is een tussenstation tussen stress en burn-out

Bij overspanning begint iemand ook anders/niet meer zo goed te functioneren

"Na een stressvolle situatie hebben wij als mensen wat hersteltijd nodig. 

Waar plan jij in je week hersteltijd voor jezelf in?"
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