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Dit eBoek krijg je gratis van ons 
 

In ruil daarvoor, dank voor een like op Facebook! 

 

                De inhoud van dit boek is van ons beide 

                Maar Ansjeliena is de schrijfster 

 

Het is niet toegestaan de inhoud en opmaak te wijzigen.  

Als je anderen dit eBoek gunt verwijs hen dan naar  StressMaster.nl 

Zij hebben dan altijd de nieuwste versie. 

Plus ze ontvangen dan regelmatig onze Postduif met allerhande 

stressweetjes en tips om je leven makkelijker en leuker te maken. 

En super aanbiedingen die je niet wilt missen! 

 

Hoe dit boek te lezen! 
Een roman en zeker een detective lees je van voor naar achter. 

Dat is logisch, niemand wil op voorhand al weten hoe het afloopt. 

Maar een studieboek kun je kriskras of achterstevoren lezen. 

Of je pakt eerst het hoofdstuk wat je het meeste boeit. 

Of het hoofdstuk wat het kortste is of de leukste plaatjes heeft. 

Of je gaat direct voor de testen. 

Hoe je dit eBoek leest is jouw keus, maar lees wel alles! 

Om niets te missen en alles te begrijpen! 

 

Laten we starten met een stress! 
 

Zie hier een oud maar zeer herkenbaar filmpje 

met wat stress met je kan doen! 

Klik HIER 

 

 

 

Computers veroorzaken veel stress! 

Soms zoveel dat je de PC direct uit raam wilt 

gooien of kapot slaan. 

Nou, kapot slaan mag. 

Virtueel, maar het lucht wel op!              
Klik HIER 

https://www.facebook.com/StressMaster.nl?fref=ts
http://stressmaster.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=PMZ24C9DCZA
http://www.mooarcade.com/games/fullscreen-6142-Smash_the_computer.html
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Disclaimer: 

Bij het samenstellen van dit boek is de grootste zorg besteed 

aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 

StressMaster kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enige onjuist verstrekte informatie in dit eBoek. 
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Voorwoord 

 

De informatie over stress en pijn op onze site is veel. 

Erg veel! 

En verdeeld over meerdere pagina’s. 

Dat blijft zo want wij willen dat iedereen die op de site komt ziet 

dat onze focus op verschillende aspecten van stress en pijn ligt. 
 

Maar veel mensen willen graag alles in één document hebben. 

Zodat ze alles offline kunnen lezen of uitprinten. 

Natuurlijk geven wij daar graag gevolg aan! 

Daarom dit gratis eBoek. 
 

Voor de duidelijkheid is de volgorde hetzelfde als op de site. 

Dus eerst alles over Stress en daarna alles over Pijn. 

Wel hebben we ervoor gekozen om linken naar onze gratis eBoeken 

en andere informatie over onze workshops en coaching trajecten 

op de laatste pagina’s te plaatsen. 

 

 

Belangrijk: 
Op de site en hier vind je geen pasklare antwoorden en oplossingen 

voor stressklachten en pijnklachten. 

Omdat de coaching strategie en aantal sessies voor iedereen anders is. 

 

Wij werken vanuit de persoon, niet vanuit een techniek! 

Wij leveren maatwerk. De persoon is altijd ons startpunt. 

En daar passen wij de coaching op aan. 

Met als doel zelfredzaamheid! 

 

Toolbox met Tips, Trucs, Technieken en Taken 

En iedereen krijgt een “persoonlijke” Toolbox waar de cliënt 

“zonder ons” altijd op terug kan vallen! 
 

Wij delen persoonlijke verhalen 
Sommige vanuit de media of horen zeggen. 

Andere zijn uit onze praktijk. 

Anoniem maar met toestemming.                                                                                              
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Iedereen heeft soms  
 

En iedereen is het daarover eens. Bijna iedereen. Ja bijna! 

Want er zijn mensen die het tegenovergestelde beweren. 

Soms hoor ik van mensen dat zij nooit stress hebben. 

Mijn reactie daarop is: “Als jij nooit stress hebt kun je niet met mij praten. 

Omdat je dan dood bent! Want alles wat leeft ervaart soms stress! 

Mensen, dieren, bomen, planten, bacteriën en alle cellen daarin!” 

Dan zie ik dat ze sneller gaan ademhalen, met hun ogen knipperen of 

met hun vingers friemelen. 

Zij hebben niet eens in de gaten dat ze door mijn botte opmerking, 

dáár op dát moment, stress ervaren. 

Ik zie het, maar zij weten niet meer wat zij voelen. 
 

Deze mensen zijn ondernemers, leidinggevenden, politieagenten, 

hoog opgeleide werkende moeders, personeel in de zorg/ horeca, politici, 

leerkrachten, studenten en noem maar op. 

Zijn dit domme mensen? Ik dacht het niet. 

En ik ben er van overtuigd dat zij hun stelling oprecht geloven. 

Zijn ze dan blind wat stress precies is? Ja! En zij niet alleen. 
 

Elk jaar is in Amerika een grootschalige enquête hoe mensen omgaan 

met stress. Waar ze stress van ondervinden, wat het met hen doet en 

wat hun gemiddelde stress-niveau in cijfers van 1 tot 10 is.   

In 2011 was de uitslag dat het gemiddelde stress-niveau voor het 

eerst in dertien jaar gedaald was! 

De onderzoekers snapten er niks van en deden een tegenonderzoek. 

En wat bleek… 

Dat de score was beïnvloed omdat mensen aan stress gewend waren. 

Zij zagen stress als iets wat bij het leven hoorde, als iets wat normaal is. 

En veel mensen doen precies hetzelfde. 

 

Stress is zo normaal dat men het niet meer als stress ervaart! 
 

Maar wij én alle cellen in ons lijf voelen af en toe stress. 

Wetenschappelijk is zelfs bewezen dat één menselijke cel op een schaaltje 

in een laboratorium al stress kan ervaren! 

Evenzo kan een embryo of iemand in coma stress hebben. 

Natuurlijk zijn er gradaties in oorzaken van stress. 

Zoals: Een grote ramp waarbij geliefden omkomen of ’n sok kwijt zijn. 
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Waar komt het woord stress vandaan? 

 

De hele wereld kent het woord Stress! 

Maar eeuwenlang leefden wij zonder dat woord. 
 

Totdat: 
In de jaren dertig van de vorige eeuw de Hongaarse wetenschapper 

Hans Seley ontdekte dat als mensen lang onder hoge druk of spanning 

stonden klachten konden krijgen. 

Lichamelijke klachten. En emotionele klachten. 

Hij wilde voor die druk en spanning een internationale naam. 

Bij voorkeur een Engelse naam en hij zocht het woord spanning. 

Dat was Stress of Strain. Hij koos het woord Stress. 

 

Ondanks dat hij de Engelse taal vloeiend beheerste, was hij niet op 

de hoogte dat het woord Stress al eeuwenlang gebruikt werd in de 

natuurkunde om elasticiteit aan te tonen. 

De eigenschap van een materiaal om nadat het uitgerekt of in elkaar 

gedrukt is weer de oorspronkelijke vorm en grootte kan krijgen. 

 

Zoals een elastiekje en een sponsje 
       

 

Achteraf vond Seley dat het Engelse woord Strain beter was geweest. 

Want het woord spanning is voor iedereen duidelijk. 

Aanspannen en ontspannen. 

Het woord Stress is buiten natuurkundigen te abstract, te vaag, 

met als gevolg dat je steeds moet uitleggen wat stress feitelijk is. 

 

Wij zijn het helemaal eens met Seley! 

Maar toch zijn wij óók blij met het woord Stress! 
Want de oorspronkelijk betekenis is toch super! 

Dat als je helemaal uitgerekt of inelkaar gedrukt bent geweest je daarna 

gewoon weer terug kunt keren naar je oorspronkelijke staat! 

 

Stress heeft voor ons dus 2 betekenissen! 
 

Stress als spanning kan positief of negatief zijn, het kan dienen of schaden.  

Stress als elasticiteit geeft de veerkracht aan om weer te herstellen! 

 

https://stressmaster.nl/wp-content/uploads/2015/08/StressMaster-Elastiekje-en-Sponsje.jpg
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Wat is Stress niet? 
 

Stress is geen virus! 
Je kunt jezelf niet ’s morgens ziek melden met het excuus dat 

je de avond daarvoor in de trein tussen mensen met stress hebt 

gezeten. En dat je door hen besmet bent waardoor jij nu onder 

de stress zit. 

Maar pas op... 

Stress heeft wél kenmerken van een virus en is geniepiger! 
Als je vaak en lang tussen mensen vertoeft die gestrest zijn, zal er iets van hun 

stress aan jou blijven plakken. 

En door andermans stress kan de hoogte van jouw stress en klachten hiervan 

verergeren. 

Eenmaal thuis of ergens anders kun jij andere mensen weer besmetten… 

 

Stress zit niet in je genen! 
Omdat je moeder en andere familieleden vaak 

stress hadden en hebben, kun je niet zeggen 

 dat jij daarom nu ook veel stress hebt. 

Maar pas op… 

Je opvoeding speelt wél een grote rol op jouw overtuigingen! 
Bijvoorbeeld: als je moeder bang voor onweer was en jullie telkens 

in de kelder zaten, dan is het niet gek dat jij ook bang voor onweer bent. 

Als je vader steeds zei dat je dom bent en nooit iets zal presteren, 

zal dat invloed hebben tijdens; examens, sollicitaties, sporten en relaties. 

 

Stress is geen drug! 
Het is geen pijnstiller, inslaper of doorslaper bij 

slaapproblemen of doping. 

En geen heroïne, cocaïne, LSD of XTC. 

Het is geen oppepper of downer. 

Maar pas op… 

Stress heeft wél kenmerken van drugs. 
 

In acute nood kunnen mensen ongelofelijke prestaties leveren. 

Zeker als zij zichzelf, hun kind of geliefde willen beschermen.  

Adrenaline junkies die extreme sporten beoefenen weten er ook alles van. 

En Wim Hof (de Iceman) zet stress juist in om virussen te bestrijden! 

 

Al met al... onderschat stress niet! 

https://stressmaster.nl/wp-content/uploads/2015/09/StressMaster-Genen.jpg
https://stressmaster.nl/wp-content/uploads/2015/08/StressMaster-Virus-klein.jpg
https://stressmaster.nl/wp-content/uploads/2015/09/StressMaster-Drugs.jpg
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Wat is stress wel? 
 

Stress is een natuurlijke fysiologische reactie op een spannende gebeurtenis. 

Dat wil zeggen dat je lichaam, spontaan, buiten jouw bewustzijn om reageert. 

Deze spannende gebeurtenis kan van alles zijn. 

Een uitdaging als solliciteren, een presentatie geven, een wedstrijd spelen, 

je eerste afspraak met je lief of een spannende kermisattractie beleven. 

Maar ook een vervelende of trieste situatie als een klagende klant, ruzie met 

je partner, een huisdier dat sterft, iets verliezen of dat je overvallen wordt. 

Er gebeurt van alles in je lichaam, buiten jouw denken om.  
 

In het kort: er wordt adrenaline, noradrenaline en cortisol aangemaakt en 

daardoor stijgt je hartslag en bloeddruk, je spijsvertering wordt stilgelegd 

en de pupillen van je ogen worden groter. 

Je lichaam is klaar om alert en doelgericht te handelen. 

Toch wel handig die stresshormonen! 
 

Soldaten, politieagenten, hulpverleners en sporters hebben het regelmatig nodig. 

Artiesten zweren bij “plankenkoorts”. 

Zonder deze alertheid zijn ze minder scherp en kunnen er fouten ontstaan! 
 

Maar als je in de file zit, luistert naar een langdradige presentatie, 

ergernis hebt bij een tv-programma, in bed net voor het slapen vervelende 

momenten overdenkt: heb je niets aan die waakzaamheid en alertheid. 

Dan dienen die stresshormonen je niet, maar schaden ze je! 

 

         Stress is voor 75% de oorzaak van 

         lichamelijk en emotionele klachten 
 

Bij ziekteverzuim, is stress zelfs voor 85% de oorzaak! 

Dagelijkse stress op het werk en/of privé. 

En wat te denken van onverwerkte stress uit het verleden! 

Gelukkig is hier veel aan te doen. 

Niet dat stressvolle zaken niet meer gebeuren of dat het verleden verandert. 

Maar wel dat je het kunt ombuigen naar… 

 

                     Energie, Balans en Levenslust! 

                  

Alles wat leeft ervaart soms stress! 

Mensen, dieren, bomen, planten, bacteriën en alle cellen daarin! 
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Metaforen voor stress 
 

Zie stress als de brandstof meter in je auto 
 

Als de alarmknop van de brandstof meter gaat branden 

is het dom om dat lampje af te plakken of kapot te slaan 

en maar door blijven rijden. 

Maar dat is nou net wat veel mensen met stress wel doen. 

Ze negeren de waarschuwing en stoppen niet om bij te tanken. 

Met alle gevolgen van dien! 

Maar je kunt leren hoe je jezelf kunt bijtanken! 

Zelfs als je zonder brandstof staat, kun jij de motor weer op gang krijgen!  

 

Zie stress als emmertje vol, emmertje leeg 
 

Je hoofd, je emmer kan soms vol zijn, te vol! 

Al die stress, al die stemmen en negatieve gedachten, al die 

nog te doen lijstjes, al die zorgen, wil je even niet horen. 

Je wilt je hoofd leeg hebben. 

Niet een beetje leeg, maar echt leeg. 

Niet voor altijd, maar wel voor even. 

Zodat er ruimte is voor iets anders! 

Voor méér kwaliteit in je leven! Energie, balans en levenslust! 

 

Zie stress als je arm uitsteken 
 

Steek je arm uit. Niet gestrekt maar ontspannen. 

Laat je hand hangen, pols, elleboog en schouder los. 

Na de start lijkt het nog makkelijk, maar 

na een, twee minuten wordt het al lastig.  

De zwaartekracht gaat tegen je werken. 

De vermoeidheid slaat toe. Je wilt stoppen. 

Puur op wilskracht ga je door. 

Na enkele minuten raken je spieren overbelast. Je krijgt verschijnselen 

van verzuring, tintelingen, kramp of zelfs verlamming. 

Je moet nu wel stoppen. Dit is wat stress met je kan doen! 

Maar staat er een leven op het spel, van jou of een dierbare, dan kun je de 

tijd aanzienlijk verlengen. Dankzij diezelfde stress. 

Stress kan schaden maar ook dienen! 
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Pas op voor andermans stress! 
 

Andermans stress kan jou schaden. 

Dit is belangrijk voor Ontvangers én ook 

zeker voor de Stress-Zenders! 

Langdurig gestreste mensen verliezen beetje bij 

beetje steeds meer van zichzelf. 

Tijdens dat proces zadelen zij helaas anderen op met sporen van die stress. 

Zeker als de ontvangers langdurig en/of regelmatig met hen in contact staan. 

En helemaal zeker als de ontvanger afhankelijk van de stress zender is. 

 

Een illustratie van andermans stress 

Een man komt met klachten bij de huisarts. Die vermoedt dat het stress 

gerelateerde klachten zijn. Hij vraagt of de man weet wat de oorzaak is van 

zijn stress. Nou dat wist hij. Hij werkte sinds kort voor een project nauw 

samen met een totaal geflipte stresskip. Zielig voor haar, maar hij had meer 

last van haar stress dan zijzelf. Dus andermans stress! 

Het speerpunt is vervolgens dat de man weerbaarder moet worden.    

Prima streven als het een puber of volwassene betreft die het allemaal 

begrijpt en bereid is om een training te volgen. 
 

Maar wat als…              Het iemand is met een verstandelijke beperking? 

Of een dementerende?    Of een groep mensen? 

Of een klein kind?          Of een dier? 
 

Dan is de enigste optie de stress-zender daarop aan te spreken. 
 

Twee voorbeelden: 
Anke, 9 jaar, kreeg de diagnose ADHD. Met een “medicijn” als advies. 

De ouders zochten hulp bij ons. Enkele thuisbezoeken maakten veel duidelijk. 

De gestresste ouders schreeuwden meer dan rustig praten. Het rommelige huis, 

alle digitale apparaten die aan stonden en totaal geen structuur deden de rest. 

Niet Anke, maar beide ouders werden gecoacht. 

Na 2 maanden was er al rust en regelmaat. Anke bleef de diagnose behouden 

maar was medicijn-vrij en kon met een trucje haar aandacht focussen. 
 

Sjef, 43 jaar, had een bulterriër die agressief werd als anderen Sjef benaderden. 

Hij kende, de honden-fluisteraar, Cesar Millan van t.v. en snapte dat Binky te 

bezitterig was omdat Sjef geen leider was. Hij probeerde van alles, zelfs voor de 

spiegel oefenen, maar niets hielp. Binky bleef overdreven beschermend. 

Mensen opperden Binky te laten inslapen. 

Sjef kwam voor hulp en na enkele sessies met flink wat huiswerk, stuurde hij 

een filmpje: Binky accepteerde eindelijk Sjef als zijn baasje. 
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Maar er is nog veel te winnen! 
 

Als eerste: dat artsen niet meteen voor symptoombestrijding met 

medicijnen moeten kiezen. Dat speuren naar de oorzaak de moeite loont. 

Als tweede: dat een stress training alleen opgaat voor mensen 

die het snappen en aan zichzelf willen werken. 

Als derde: dat ter bescherming van zwakkere of afhankelijke 

personen de stress-zenders aangesproken moeten worden. 

Als vierde: dat stress-zenders aanspreken makkelijk moet worden. 

Als vijfde: dat het melden van stress-zenders bespreekbaar wordt. 
 

Wij hopen dat al veel artsen, psychologen, therapeuten en andere 

hulpverleners daar rekening mee houden. Maar niet alleen zij. 

Ook werkgevers, leidinggevenden, collega’s, vrienden, buren etc. 

 

Hier enkele andere Stress-Zenders 

Margje, 6 jaar, zat met plezier op zwemles. Maar toen het grote moment 

aanbrak dat zij in het diepe moest springen raakte zij in paniek. 

Een gestresste badmeester, Erik 27 jaar, vond dat zij zich niet zo moest 

aanstellen, want ze kon zwemmen. Hij sommeerde haar te springen. 

Wat ze huilend deed. Margje wilde daarna niet meer naar zwemles, ze bleef 

wekenlang angstig, plaste in bed en had moeite om iemand te vertrouwen. 
 

Tijdens diensten van gevangenenbewaarder Karel 51 jaar, waren er meer 

problemen dan bij de andere diensten. Zoals relletjes, schelden en ruzies met 

andere gevangenen. Er waren ook meer onenigheden met collega’s. 

Zijn leidinggevende wist het maar greep niet in. Enkele maanden later was er 

tijdens zijn dienst een flinke vechtpartij tussen gevangenen en bewaarders. 

Karel was duidelijk het mikpunt en liep flinke klappen op. 

Zijn genezing duurde 2,5 jaar met geen kans op terugkeer. 
 

Karin 28 jaar en Richard 32 jaar, lagen al maanden in een vechtscheiding. 

De 3 kinderen, tweelingzoontjes 7 jaar, en dochtertje 5 jaar, hoorden hun 

ouders dag in dag uit schreeuwen, huilen en ruzie maken. Beide ouders 

probeerden, ieder voor zich, de kinderen voor zich te winnen. Van de een 

kregen ze dure cadeaus en van de ander mochten ze langer opblijven. 

Familie, vrienden, leerkrachten en buren zagen de kinderen veranderen. 

De zoontjes werden opstandig, eisten spullen of privileges en werden 

afstandelijk naar hun zusje. Zij sloot zich af en speelde enkel met haar 

poppen en knuffels. 

 

Ga jij hier ook voor Winnen? Maak het bespreekbaar! 
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De 4 grootste valkuilen bij stress! 
 

1 = Ontkennen 
Dit is 100% ontkennen dat je iets van "stress" voelt. 

Je steekt je kop in het zand. Wat je niet ziet, is er niet. 

Je brein doet mee. Waar je niet aan denkt, is er niet. 

Maar je lijf kan niet ontkennen, die voelt wél van alles! 

Zonder dat jij het bewust bent. 

En dat kan uren duren! 
 

2 = Minimaliseren 
Dat is voelen dat er iets van “stress” is, maar het direct kleineren en afzwakken. 

"Dit doet mij niks" of "Dit stelt niets voor". 

Ook hier blijft je lijf van alles voelen. Alleen hier weet je dat je het voelt. 

En omdat je het blijft voelen, blijf je het afzwakken. De bekende vicieuze cirkel.  

En daar krijg je weer stress van. Wat je dan ook weer gaat minimaliseren! 

Dit kan dagen duren! 
 

3 = Afschuiven 
Dat is heftig de “stress” voelen en direct alle pijlen richten op "wat of wie" je dat 

rotte gevoel geeft. 

Je geeft hen de schuld. Je bent boos op hen. Je wilt je gelijk halen. 

Je gaat zorgen dat "wat of wie" schuld erkent. 

Misschien zoek je bevestiging bij anderen of ga je klachtenbrieven schrijven. 

Doe je niets actief, maar enkel in gedachten, het effect is hetzelfde. 

Dit is stress op stress op stress! 

Deze stress kan weken, maanden, jaren duren! 
 

4 = Klagen 
Dat is stress voelen en keer op keer blijven voelen. 

Je neemt geen actie om het op te lossen maar blijft vasthangen in de stress.  

  Je bent slachtoffer. 

  Niets en niemand kan je helpen. 

  Slachtoffer zijn is jouw hoofdrol. 

  Relaties kunnen jou hierdoor gaan vermijden. 

  Wat jou weer de bevestiging geeft van slachtoffer zijn. 

  Deze stress kan levenslang duren! 

 

Al deze acties schaden je! 
Ben slim en leer krachtige technieken die je dienen! 
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Onze kijk op Oorzaken Stress © 
 

Op zich is er niets mis met de Traditionele lijsten van stressoren. 

Behalve dat deze lijsten niet compleet zijn! 

Want de allergrootste trauma's en allerkleinste dagelijkse stressjes 

staan er niet bij. 

Plus de lijst geeft niet aan hoe heftig een specifiek onderdeel kan zijn. 

 

Want de leeftijd waarop iets gebeurt kan een groot verschil zijn. 

Zoals een dodelijke ziekte krijgen op 20 of 90 jarige leeftijd. 

 

En het maakt uit om wie het gaat én de omstandigheden. 

De dood van je kind kan heftiger zijn dan de dood van een vriend. 

Zelfs de dood van twee eigen kinderen kan voor een moeder verschillend 

aanvoelen. 

Bijv. als jonge moeder haar zoontje van 3 jaar verliezen door eigen schuld 

(alleen gelaten bij de tuinvijver) of jaren later als 80 jarige haar dochter 

van 60 jaar verliezen na een langdurige, slopende en pijnlijke ziekte. 

 

Ook alle andere voorbeelden worden niet door iedereen hetzelfde ervaren. 
Bij verhuizing kan de een (op de schaal van 1/ 10) een 3 geven en de ander 9. 

 

 

Daarom onze lijst 
 

Die bevat ook voorbeelden van stressoren maar dat is niet het uitgangspunt. 

Ons startpunt is: 

De niveaus van wat iemand kan ervaren in een bepaalde situatie. 
 

Er zijn 4 niveaus: van extreem heftig tot nauwelijks merkbaar. 

Eerst maak je kennis met de niveaus. 

Daarna het verschuiven van niveaus. 

 

Wij hopen dat: 

Dat voor een of meerdere stressvolle gebeurtenissen, iedereen hún eigen 

stressniveau(s) kunnen aangeven. 

En wij rekenen erop: 
Dat vooral artsen/hulpverleners deze niveaus herkennen én respecteren! 
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Stress A:          Alarm! 
 

Dit is hoogste staat van stress! Extreem heftig! 
Hier praat men van trauma in plaats van stress. 

Of men doet het dubbelop. 

Als iemand na een traumatische gebeurtenis daar 

last van blijft hebben, dan heet dat PTSS. 

Post Traumatisch Stress Syndroom. 

Oorspronkelijk staat het woord trauma voor een lichamelijke verwonding. 

Hier gaat het over een emotionele/psychologische verwonding oftewel 

psychotrauma. Wat overigens kan ontstaan door een ernstig fysiek letsel! 
 

Stress A gaat over levensbedreigende situaties! 
Natuurrampen als een tsunami, aardbeving en tornado's. 

Of oorlogsgeweld, verkrachting, overval, operatieve ingreep, ongeval, 

ontvoering, gijzeling, mishandeling of langdurige verwaarlozing. 

Er is verlies van veiligheid, er is geen controle meer. 

Men voelt zich lamgeslagen en machteloos. 

De grond valt onder je voeten weg. 
 

Gelukkig zijn mensen en vooral kinderen zo veerkrachtig dat 90% herstelt. 

(Hier wel de kanttekening dat door hun overlevingsmechanisme jaren later 

toch nog problemen en klachten kunnen komen).   

De andere 10% kunnen zwaar depressief worden of aan PTSS lijden. 

Jarenlang dacht de medische wetenschap dat alleen mensen die zelf lijfelijk 

bedreigd werden PTSS konden oplopen. 

Inmiddels erkennen veel psychiaters dat ook het zien van een ramp 

(bijv. een ernstig ongeluk of zelfdoding) een trauma kan veroorzaken. 

En heel voorzichtig zeggen ze nu ook dat een relatieve kleine gebeurtenis 

traumatisch kan zijn. 

Zoals het laten inslapen van een geliefd huisdier, dat je voetbalclub verloren 

heeft of ontdekken dat je met een hap van je broodje ook een halve kakkerlak 

hebt opgegeten. 
 

Kenmerk: Het gevoel hebben dat de grond onder je voeten weg valt! 

Dat gevoel verschilt per persoon, leeftijd en situatie. 

Een kleuter die zijn moeder kwijt raakt in de supermarkt ervaart dat 

heftiger dan een volwassene. 

 

Reactie van familie, vrienden, collega's 

Men is bekend met de situatie, ze voelen mee en houden er langdurig 

rekening mee. Vaak is slachtofferhulp beschikbaar. 
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Stress B:   Bellen! 
 

   Vraag mensen wat stress kan veroorzaken dan komt 

   bijna iedereen met voorbeelden waar zij boos, kwaad 

   en zelfs woest over kunnen zijn. 

   Zoals; geluidsoverlast van de buren, ontslagen worden, 

   geen reacties krijgen van instanties op klachten, een 

   beschadiging aan je auto, een vriend die je afvalt, 

   scheiding, wéér een cursus moeten volgen, ernstige ziekte, 

                              dood van een geliefde, financiële problemen etc. 
 

Die boosheid komt omdat je een mening hebt over die zaken. 

De meeste opvattingen daarover zijn al in je jeugd gevormd. 

Met als gevolg: Je bent het over iets, niet mee eens! 
 

Maar die boosheid is in feite een “tweede” emotie. 

Daarmee bedoelen we dat daaronder een eerste emotie zit. 

Namelijk verdriet! 

Kenmerk hier is: Het gevoel dat je onrecht aangedaan is! 

 

Dat voelt als verlies en is ook echt verlies 
Verlies van je partner, gezondheid, inkomen, veiligheid, vertrouwen in 

anderen of jezelf, waardering, levenslust, onbezorgde vrijheid etc.  

En dat rouwen, hoe krom en klein ook, doet pijn! 

 

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross ontdekte dat mensen 5 fasen doorlopen. 

Ontkenning   Boosheid   Onderhandelen   Depressie   Aanvaarding 

Elke fase wordt niet door iedereen hetzelfde ervaren en de duur per fase 

is ook persoonlijk. 

Plus niet iedereen doorloopt alle fasen. 

Zelfs de volgorde kan per persoon verschillen. 

Bijvoorbeeld eerst fase 2 en pas daarna fase 1. 

Alleen de laatste fase is voor iedereen Aanvaarding. 

Want pas met aanvaarden start het helen! 

Maar weet ook dat je, met alle respect voor het verlies, het proces naar 

aanvaarden kunt versnellen. 

 

Reactie van familie, vrienden, collega's 
Men is bekend met de situatie en ze houden er een tijdje rekening mee. 

Vaak is er geen officiële hulp maar een luisterend oor kan al veel helpen. 

Maar als het te lang duurt kunnen jammer genoeg mensen je gaan mijden. 

Wat wéér een verlies is! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
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Stress C:      Chagrijn! 
 

Dit zijn situaties die jou overkomen, 

die je raken en lang blijven knagen! 
 

Zoals: 

Zakken voor een examen. 

Fikse ruzie met partner of collega. 

Een bekeuring krijgen. 

Afgewezen worden door een vriend of voor een sollicitatie. 

Hoofdpijn net als je naar een feestje wilt. 

Aanmaningen voor betaling. Wéér niet gehoord worden. 

Pukkels in je gezicht. 
 

Elke keer als je er aan denkt duurt het een tijd voor je het rotte gevoel 

daarover kwijt bent. 

Tot iemand of een situatie jou daar weer aan herinnert. 

En BAM! Alle nare gevoelens zijn ineens weer terug. 

En dat loslaten kan, afhankelijk van de situatie, weer een tijdje duren!  

Om chagrijnig van te blijven! 

 

Gepest en genegeerd worden hoort hier ook bij 
Zij willen er niet aan denken. Zij schamen zich er zelfs voor. 

Men loopt hier niet mee te koop en de chagrijn blijft hangen en aan hen vreten. 

Komt het dagelijks voor dan wordt de chagrijn erger en erger. 

 

Reactie van familie, vrienden, collega's 
Geen. 

Want degene die het overkomt wil dat met niemand delen. 

Alleen maar zo snel mogelijk vergeten! 

 

 

Belangrijk: 

Voor kinderen is gepest en genegeerd worden vaak Stress Alarm! 

Buiten schaamte kan er het gevoel zijn dat zij het verdient hebben. 

Zeker als ouders of andere opvoeders daar debet aan zijn! 

Een kind heeft de behoefte om ondanks alles, toch onvoorwaardelijk 

hen te vertrouwen en van hen te houden. 

Zij zitten klem tussen hun pijn en hun behoefte!                                             
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Stress D:     Druppels! 
 

Hiermee bedoelen we piepkleine dagelijkse stressjes! 
 

De laatste druppel doet de emmer overlopen en constant 

vallende druppels kunnen een steen helemaal uithollen. 

 

 

Van alle stressoorzaken is dit de meest onderschatte! 
 

Misschien omdat het woord stress hier helemaal niet gebruikt wordt. 

Maar: frustraties, ergernissen, irritaties en je ergens aan storen. 

 

En dat kan van alles zijn: 

tandpasta op, telemarketeers, bumperklever, eten te zout, krant te laat, 

winkelkarretje met haperend wieltje, de politiek, veel reclames op tv, 

smakkende collega, stomme Facebook en Twitter berichten, geen wc papier, 

geen internetverbinding, geen parkeerplaats, weer niks afgevallen, te laat zijn, 

klagende klant, poep op de stoep en nog veel meer! 

 

Hier een grote PAS OP: 

Stress Druppels veroorzaken wereldwijd 

meer ziektes en overlijden dan Stress Alarm! 

 

Inmiddels hebben wij meer dan 1000 Stress Druppels verzameld. 

Ergernissen, frustraties, irritaties, storende zaken over van alles en nog wat. 

Met als doel dat jij daarin jouw Druppels kunt herkennen. 

Kijk nog eens naar bovenstaande kleine stressjes. 

Bij welke voel jij, emotioneel én lichamelijk, de grootste reactie? 

Als jij iets voelt, wil dat zeggen dat die stress Druppel nog in jouw lijf zit. 

Elimineer Druppels met onze Toolbox met Tips, Trucs, Technieken, Taken.  

 

Binnenkort staan de Druppels op de site en aanvullingen zijn welkom! 

 

Reactie van familie, vrienden, collega's 
Men herkent veel situaties, zijn het er vaak mee eens, plus delen graag 

uitgebreid hun eigen Stress Druppels. 

Hier is het oppassen dat je niet verzuipt in andermans Druppels! 
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Het verschuiven van stressniveau © 
  

Nogmaals de niveaus met de kenmerken van gevoel 
A   Alarm          = Extreem heftig gevoel 

B   Bellen          = Ernstig gevoel 

C   Chagrijn     = Hinderlijk terugkerend gevoel 

D   Druppels     = Irritant gevoel 

 

Je weet inmiddels dat het start niveau al voor iedereen verschillend kan zijn. 

Afhankelijk van persoon en situatie. 

Belangrijk voor het bepalen van het start niveau is dat de men, ongeacht de 

oorzaak, op zoek gaat naar welk gevoel de hoofdrol speelt. 

Soms maken omstanders (hulpverleners, artsen, familie, vrienden, collega's) 

en ook de persoon zelf een inschattingsfout. 

Omdat zij zich soms richten op een oorzaak wat voor hén het stressvolste lijkt. 

Ben waakzaam, want de angel van de pijn kan totaal ergens anders liggen. 

 

Drie voorbeelden: 
 

Een jonge vrouw werd verkracht. Ze belande in de molen van ziektewet, 

sessies bij een psycholoog en uiteindelijk in de WAO. 

Twee jaar later ontdekte zij bij een andere therapeut dat haar grootste 

trauma niet in de verkrachting lag maar in de blik van de ogen van de 

agent toen zij aangifte kwam doen.  
 

Twee jongens werden tijdens het fietsen geschept door een vrachtwagen. 

Een jongen mankeerde niets maar zijn vriend was op slag dood. 

Na enkele dagen ging de jongen gewoon door met zijn leven. 

Zijn ouders begrepen dit niet en dwongen hem (met de beste bedoelingen) 

tot therapie. Later zei de jongen dat hij van de therapie meer nachtmerries 

heeft gehad dan van het ongeluk. 
 

Een bejaarde vrouw bleef hangen in het verlies na de dood van haar man. 

Omstanders vertelden haar dat het een normaal verschijnsel was en dat 

het vanzelf over zou gaan. En zijzelf geloofde dat ook. 

Totdat zij maanden later met een acute psychose werd opgenomen. 

De dood van haar man was de druppel bovenop alle vroegere trauma’s. 

 

Vergeet wat je denkt te weten. 

Voel altijd wat je voelt en deel dat. 

En luisteraar (leek of professional) maak nooit eigen invullingen! 
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Maar na het bepalen van het startniveau kunnen er nog 

diverse verschuivingen plaatsvinden 
 

Iemand die herstelt is van A kan plots weer terug in A komen als er 

heftige negatieve associaties zijn. 

Een geur, geluid of de snor van een man kan iemand direct weer terug 

brengen ín die traumatische gebeurtenis met alle pijnlijke symptomen.  
 

Iemand met D kan ook van niveau veranderen. 

Bijvoorbeeld als een piepkleine ergernis, zoals muziek horen bij de buren, 

ineens luider, dagelijks en langer aanhoudt. 

Het niveau kan dan zelfs naar A gaan! 

 

Niveaus kunnen eenmalig verschuiven of een tijd lang heen en weer springen. 

En dan hebben we het nog niet eens over verschillende Stressoren tegelijkertijd. 

Vroegere, huidige of dat er nieuwe bijkomen! 

Voor de ene Stress Oorzaak zit iemand in B, voor het andere in D, 

en die niveaus kunnen ook nog eens verspringen. 

 

 

Deze pijlen illustreren de complexiteit van 

het verschuiven van de stress niveaus 
 

Heen en weer en op en neer! 

Onbewust elke dag weer! 

 

Ons leven is, vandaag de dag, hectisch! 

 
 

 

Wat wij dagelijks aan informatie met bijbehorende emoties opdoen staat 

niet in verhouding met mensen van 150 jaar geleden. 

Ook voor kinderen. Zeker kinderen (in samengestelde gezinnen) ervaren 

voortdurend het verschuiven van diverse stress niveaus. 

 

 

   Op zich een wonder dat we vaak “al met al” 

   er met zo weinig kleerscheuren vanaf komen! 
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Oorzaken Stress "traditionele lijst" 
 

Ook wel stressoren genoemd. Hieronder een opsomming 
Met toch enkele aanvullingen onzerzijds  
 

Verlies ervaringen 

Dood van kind, partner, familielid, vriend, huisdier 

Verlies fysieke gezondheid van jezelf of van een naaste 

Verlies fysieke gezondheid van jezelf of van een naaste 

Verlies van mentale gezondheid van jezelf of van een naaste                          

Geen/weinig contact met kinderen/kleinkinderen 

Verlies emotionele materiële zaken 

Huisdier kwijtraken,     Verlies baan, inkomen 

Faillissement                 Geen contact meer met een relatie 

Echtscheiding                Gedwongen verkoop huis 

 

 

 

   Over echtscheiding en verkoop van huis 

   is het lied House For Sale van Lucifer 

   met Margriet Eshuijs ijzersterk! 

   Hoor en voel de pijn HIER  

 

 

Gebeurtenissen die een hoge eis van aanpassing vragen 

Gewapend conflict                         Zware of kleine criminaliteit 

Natuurramp                                    Seksuele misdaad 

Ernstig ongeluk meemaken           Ernstig ongeluk zien 

Woningbrand                                 Dakloos zijn 

Mantelzorg geven                          Mantelzorg ontvangen 

Ernstige ziekte                               Operatie 

Invaliditeit                                      Afhankelijkheid 

Fysiek geweld                                Dreiging van fysiek geweld 

Emotioneel geweld                        Dreiging emotioneel geweld 

Lichamelijke mishandeling           Emotionele mishandeling  

Zwangerschap                                Ouderschap 

Werkeloosheid                               Verhuizing       Emigreren 

Examen                                          Openbaar optreden 

Vakantie, reizen                             Forenzen en files 

Langdurige ruzie                            Rechtszaken 

https://www.youtube.com/watch?v=3qL5-mF6Cv4
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Verlies controle over je omgeving 

Weinig informatie bij ziekenhuisopname 

Afhankelijk zijn van bureaucratische instanties 

Te grote verantwoordelijkheden op jonge leeftijd 

Niet voor zichzelf durven opkomen 

Huwelijksproblemen                      Financiële problemen 

Seksuele problemen                       Opvoeding kinderen 

Paranormale gaven                        Slechte leefomgeving 

Afhankelijk zijn van anderen        Verveling 

Te laat signalen afgeven                Grenzen niet aangeven 

Gepest worden                               Niet gehoord of geloofd worden 
 

 

Werk gerelateerde zaken 

Te weinig vakkennis waardoor faalangst en/of gevoel mislukking ontstaat 

Verlies van verantwoordelijkheid (vanwege ziekte, leeftijd, ontslag) 

Te veel werk of inspanning            Te weinig rust en vrije tijd 

De zoveelste verplichte cursus       Veeleisende werkgever, lastige baas 

Weinig opdrachten                          Lastige klanten 

Te weinig tijd voor alles                 Veel administratie, regels van de overheid 

Klanten die te laat of niet betalen   Promotieperikelen 

Wisseling van functie of taken        Eigen autoriteit niet durven tonen 

Te moeilijke taken                           Te eenvoudige taken 

Zinloze activiteiten                          Slechte werkvoorbereiding 

Angst om baan te verliezen             Lastig, onkundig personeel 

Pestende collega's                            Vervelende collega's 

Incompetente collega's                    Geen inspraak in de werksituatie 

Te weinig waardering                      Geen of weinig ondersteuning 

Perfectionisme                                 De lat voortdurend te hoog leggen 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



StressMaster en PijnMaster!                                     2016  StressMaster.nl ©                                                                                                                                                          

 

 

 

 22 

 

Stress klachten 
 

Stress komt niet uit de lucht vallen! 
Stress heeft altijd een oorzaak. 

Van die stress kun je klachten krijgen of met andere woorden ziek worden. 

Deze klachten kunnen op hun beurt weer stress geven, waardoor je 

klachten erger kunnen worden of zelfs nog andere klachten bij kunt krijgen. 
 

OORZAAK  STRESS  KLACHTEN  STRESS  enzovoorts 
 

Begrijpelijk gaat men pas naar een arts als er klachten zijn 

Die de klacht gaat behandelen. Vaak met medicijnen. Die bijwerkingen 

kunnen hebben. Waarvoor je soms weer andere medicijnen moet slikken. 

Heel de behandeling is meestal enkel symptoombestrijding! 

 

Terwijl de beste oplossing in dé oorzaak van de klacht ligt. 

Met speciale technieken kunnen we de oorzaak ontdekken van emotionele 

klachten (én lichamelijke klachten die voortkomen uit emotionele klachten) 

wat al voldoende kan zijn dat de fysiologische reactie verdwijnt en daarmee 

de klacht.* 
 

De tweede beste oplossing is één of meerdere technieken te leren 

waardoor je lijf en geest in balans komt. Body-Brain-Balance! 

En dat je daarmee positieve stofjes, neurotransmitters, aanmaakt. 

Zoals endorfine, dopamine, noradrenaline en serotonine. 

Met die stofjes kunnen al sommige klachten verdwijnen zonder medicijnen. 

 

Belangrijk om te weten! 

Oosterse medici weten allang dat veel ziektes psychosomatisch zijn 

Inmiddels erkent ook de westerse medische wetenschap dat ruim 75% 

van alle ziekten stress gerelateerd zijn. 

Stress van vandaag en/of stress van vroeger.   

 

Hieronder staan de klachten in 4 categorieën ingedeeld 
De lijst is niet compleet, er zijn nog vele andere symptomen. 

Maar de lijst geeft je wel een inzicht wat stress kan veroorzaken! 

 

Kun je van die klachten afkomen? 
 

              Voor 75% een grote 
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Lichamelijke/fysieke Symptomen 
 

Spanningshoofdpijn, migraine 

Rugpijn, stijve nek en/of schouders 

Spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek 

Spijsverteringsstoornissen, maagpijn, buikpijn 

Longproblemen: astma, emfyseem 

Hartkloppingen, 'racend hart', Restless Legs Syndrome 

Drukkend gevoel op de borst, Hoge bloeddruk, Hoge cholesterol 

Klamme, zweterige, trillende handen, Veel transpireren      

Rusteloosheid, nervositeit, chaotisch gevoel 

Vermoeidheid, Chronische vermoeidheid Fybromyalgie 

Duizeligheid, Gespannenheid, opgejaagd gevoel, Hyperventilatie 

Tinnitus (oorsuizen, fluiten), Allergieën, Huiduitslag, Netelroos 

Slaapproblemen: Inslapen, Doorslapen, Apneu 

Benauwdheid of kortademigheid, Hoesten, “Verkeerde” ademhaling     

Stemproblemen, heesheid, stotteren, Verkrampte kaak 

Minder weerstand, Sneller een griep krijgen etc. 

Minder snel genezen van griep of verwondingen 

 

Emotionele/psychologische symptomen 
 

Post Traumatisch Stress Syndroom 

Burn-out, Depressie, Neerslachtig, Zelfmoordwens, Paniekaanval 

Fobieën: faalangst, vliegangst, spreekangst, pleinvrees, angst voor spinnen etc. 

Negatieve lichaamsbeleving: anorexia, boulimia 

Prikkelbaarheid, snel geïrriteerd, Snel overstuur of gefrustreerd 

Snel huilen of tranen in ogen, Stemmingswisselingen 

Lusteloosheid, neerslachtigheid, Neiging om in woede uit te barsten 

Overweldigend gevoel van onder druk staan 

Gevoel van machteloosheid en moedeloosheid 

Ongelukkig voelen om onduidelijke redenen 

Onvermogen om dingen te veranderen, Verslavingen 

Verveling, Een leeg, gevoelloos of onbestemd gevoel 

Dwanghandelingen: alles tellen, 100 x handen wassen, verzamelstoornis 

Nachtmerries, altijd dezelfde nachtmerries 

Dingen hebben geen betekenis meer, Vervreemding van jezelf 

Gevoel van eenzaamheid of alleen te zijn, Dingen zwaar inzien 

Niet meer kunnen lachen, Cynisch zijn 
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Gedrag symptomen 
 

Bazigheid, snauwerig, Kort lontje, Anderen beschuldigen 

Last van irritaties, frustraties, ergernissen, je ergens aan storen  

Jaloersheid/afgunst, Bovenmatig kritisch en/of argwanend t.a.v. de ander 

Onvermogen om dingen af te krijgen, Besluiteloosheid, Onzeker 

Lusteloos, Onrustig, Meer terugtrekken, Geen zin in seks    

Tanden knarsen tijdens slaap, Nagelbijten, Minder betrokken voelen 

Overmatig gebruik alcohol, drugs, roken, kauwgum kauwen, 

Te weinig of te veel eten, Overmatig geld uitgeven 

Tics als knipperen met de ogen of friemelen en plukken aan iets 

Dwanghandelingen: alles tellen, handen wassen, alles in dezelfde volgorde doen 

Bij hand geven: slap handje, te stevig en te veel schudden, overmatig knijpen      

 

Denk symptomen 
 

Moeite om helder te kunnen denken, Concentratieproblemen    

Geheugenproblemen, Gebrek aan oplossend vermogen, Zorgen hebben 

Gebrek aan creativiteit, Gedachten aan weglopen, Zelfverwijten 

Verlies van gevoel van humor, Minder flexibel, Piekeren 
 

Waaronder heel veel Belemmerende Overtuigingen! 
Ik ben niet goed genoeg            Ik mag er niet zijn 

Ik voel mij niet veilig                Ik ben onbelangrijk 

Niemand houdt van mij             Niemand helpt mij 

Mij lukt nooit iets                      Ik mag niet genieten 

Ik ben (te) lelijk                         Ik ben niets waard 

Ik moet perfect zijn                   Ik heb geen tijd                    

Ik ben bang om te falen             Geld is slecht 

Ik hou niet van mijzelf              Ik kan niet kiezen 

Ik ben niet sterk genoeg            Ik kan het niet betalen 

 

Ik ben niet waardevol                                Ik ben bang voor verandering 

Ik kan geen nee zeggen                             Ik moet alles onder controle houden          

Het leven is een lijdensweg                       Ik ben bang voor conflicten 

Succes is niet voor mij weggelegd            Ik mag geen fouten maken 

Veranderen is moeilijk                              Ik durf geen risico’s te lopen 

Wat zullen anderen van mij denken          Ik heb er de energie niet voor 

Ik ben bang om verlaten te worden           En nog heel veel meer! 

 

Zoals: Die StressMaster trainingen werken toch niet… 
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Meet je risico met de Stress Test: 
 

Belangrijk! 
Deze test is met opzet niet digitaal in te vullen. 

Want op papier zie je precies waar jouw aandacht- en actiepunten liggen. 

Bewaar de test. Als je later weer de test doet (zonder naar de eerste te kijken!) 

kun je zien waar je vooruitgang boekt of nog iets te doen hebt. 

Plus wij weten dat fysiek antwoorden op papier schrijven, en de moeite die 

het kost, onbewust zuiverder is dan op een toets drukken! 

Print de Stress Test uit! Download op bladzijde 48 
 

Kies uit:   Nooit      Soms      Regelmatig      Vaak 

Denk niet lang na, ga af op je gevoel. 

Schrijf naast elke vraag jouw antwoord. Dus niet “slim” 1 2 3 4 gebruiken! 

Woorden zeggen meer dan cijfers! 

Neem de afgelopen 3 weken in gedachten, je werk én privéleven. 

Lees de stelling en geef aan hoe vaak het op jou van toepassing is. 

 

 1  Vermoeidheid of uitputting 

 2  Bonzend hart 

 3  Snelle pols 

 4  Verhoogde transpiratie 

 5  Versnelde ademhaling 
  

 6  Pijnlijke nek of schouders 

 7  Pijn in lage rug 

 8  Tandenknarsen of verkrampte kaak 

 9  Gespannen spieren of spierpijn 

10 Huiduitslag of netelroos 
 

11 Hoofdpijn 

12 Koude handen of voeten 

13 Benauwdheid op de borst 

14 Misselijkheid 

15 Diarree of verstopping 
 

16 Last van de maag 

17 Nagelbijten 

18 Zenuwtrekkingen of tics 

19 Slik en/of droge mond problemen 

20 Verkoudheid of griep 
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21 Lusteloosheid 

22 Te veel eten 

23 Vaak plassen 

24 Hulpeloos of hopeloos voelen 

25 Overmatig drinken 
 

26 Overmatig roken of snoepen 

27 Overmatig geld uitgeven 

28 Overmatig drugs, medicijnen 

29 Gevoel van verwarring 

30 Gevoel van zenuwen of vrees 
 

31 Verhoogde geïrriteerdheid 

32 Vervelende gedachten 

33 Ongeduld 

34 Depressieve gevoelens 

35 Verminderde seksuele interesse 
 

36 Boosheid 

37 Slaapproblemen 

38 Vergeetachtigheid 

39 Rondtollende gedachten 

40 Rusteloosheid 
 

41 Verlies van gevoel voor humor 

42 Concentratieproblemen 

43 Huilbuien 

44 Regelmatige afwezigheid van het werk 

45 Moeite om aan iets te beginnen 

 

 

Noteer datum            Tel en noteer je eindscore: 
Nooit = 0     Soms = 1     Regelmatig = 2     Vaak = 3 
 

 

    0 - 19            Te hanteren risico/gevaar 

  20 - 39            Gemiddeld risico/gevaar 

  40 - 49            Hoog risico/gevaar 

  50 of meer     Zeer hoog risico/gevaar 

 

Lees hieronder jouw uitslag en tips! 
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Te hanteren risico/gevaar! Keurig! 
 

Echter deze uitslag kan door 3 verschillende redenen komen. 

Jij weet/voelt wel welke op jou van toepassing is! 
 

1: Jij bent een natuurtalent of je hebt al geleerd hoe je om kunt gaan 

    met stress. Hoe dan ook, wat je doet of laat, werkt voor jou! 

2: Je hebt de test serieus ingevuld. Maar “onbewust” was je niet eerlijk. 

    Dat deed je niet expres! Echter je onbewuste wil jou zo graag laten 

    geloven dat alles prima is, dat jij veel punten positief invult. 

    Sla het “weten” over en voel wat het juiste antwoord is! 

3: Je hebt de test een beetje afgeraffeld. Niet echt op de vragen gelet 

    en snel zomaar wat ingevuld. 

 

Tip: 

Versie 1: Blijf doen wat je doet! Doe om de 3 maanden de test en 

let op uitkomsten die negatiever zijn geworden.   

Versie 2 en 3: Doe de test opnieuw en neem er de tijd voor.  

Geef geen antwoord met je verstand/ego maar met je gevoel! 

Gun jezelf een eerlijk antwoord. Je bent het waard! 

 

 

Gemiddeld risico/gevaar! Redelijk! 
 

Dit lijkt misschien een geruststelling, maar het is een wakker maker!    

Want: Redelijk is redelijk als je niet in staat bent om het te veranderen. 

Maar: Redelijk is bedenkelijk als jij het wel kunt veranderen maar er niet 

de tijd voor neemt of te laks voor bent! 
 

Tip: 

1Volg eerst een training om je stress te herkennen en te managen 

Zodat je bewust bent wanneer en waardoor jij stress voelt. 

En dat je het verschil voelt in gespannen en ontspannen zijn.  

Pas wanneer jij voelt waar je stress van krijgt kun je het gaan ombuigen. 

2 Zoek daarna iets wat het best bij je past om regelmatig te relaxen 

En met regelmatig bedoelen we minimaal twéé keer per week! 

Dat kan sporten zijn, mediteren, knutselen, koken, puzzelen, mindfulness, 

sauna, hond uitlaten, fietsen, yoga, vrijen, vissen of haken en breien. 

3 Wij vinden deze volgorde zelfs een belangrijke voorwaarde! 

Tip 2 is misschien leuk om te doen, maar heeft als “graadmeter” enkel 

en alleen nut als je weet wát je voelt! Want dát is het startpunt! 
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Hoog risico/gevaar! Oppassen! 
 

Oppassen is een werkwoord. Er is dus werk aan de winkel. En wel direct!   

Leer weer naar je lichaam en gevoel te luisteren. 

Want je lichaam, weet meer dan wat je verstand en ego denkt! 

Van daaruit leer je je stress te managen. Zodra je dat onder controle hebt 

kun je met je trainer onderzoeken wat voor belemmerende overtuigingen    

omgezet kunnen worden naar dienende overtuigingen. 

 

Tip:  

Koop geen doe-zelf boek maar kies een training met duidelijke 

feedback door middel van apparatuur en trainer/coach. 

Jouw Toewijding “loyaliteit aan jezelf” is hier het toverwoord! 

Tijdens dit proces kun je kijken naar wat je wilt veranderen in je leven. 

 

 

Zeer hoog risico/gevaar! Alarm! 

 

Iedereen merkt al een tijd dat het niet goed gaat met jou. Behalve jij! 

Logisch, want je bent druk bezig om alle bordjes draaiend te houden. 

Daar kun je moe, onzeker en zelfs wanhopig van worden.  

Je zit zo vast in (denk/voel) patronen dat jouw stress chronisch kan worden. 

Daarom Alarm! Vergeet alle bordjes, laat ze maar op de grond vallen. 

JIJ bent nu het allerbelangrijkste! En JIJ kunt weer grip op je leven krijgen. 

Jij kunt weer vol energie genieten van veel of juist niks doen. 

Makkelijk omgaan met hobbels in je leven. 

Elke dag, al is het maar even, plezier hebben. 

De keus is aan jou! 

 

Tip: Zoek professionele hulp. 
Niet een praatgroep of training maar 1 op 1 coaching. 

En bij voorkeur een therapeut of coach die meerdere technieken beheerst. 

 

Ben in ieder geval voorzichtig met slikken van medicijnen. 

Vooral antidepressiva. Deze hebben veel schadelijke bijwerkingen. 

Waaronder (erg genoeg) suïcide! 

 

Alle trainingen en 1 op 1 coaching trajecten kunnen natuurlijk bij ons 
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De Burnout Test geeft aan waar je staat! 

 

Vroeger gebruikte men vaak het woord overspannen. 

Een prima woord want het geeft precies aan hoe men zich voelt. 

Je inspannen is prima, maar doe je dat te vaak of te lang dan ben je aan 

het óverspannen. Soms zo erg dat je niet meer kunt ontspannen. 

Nu gebruikt men het woord overspannen als men iets niet los kan laten. 

Wat privé of zakelijk kan zijn. 

De term burnout is recenter en wordt vaak gebruikt vanuit het arbeidsproces. 

Ook dit woord behoeft geen uitleg. Je bent opgebrand. 

Er is geen energie meer. Ook niet voor leuke, interessante dingen. 

Die dingen hebben zelfs geen betekenis meer. 

 

Welke lucifer ben jij? 
 

Kijk naar iedere lucifer en voel hoe die staat. 

Bij welke lucifer voel je NU een overeenstemming? 

 

Belangrijk! 
Deze test is met opzet niet digitaal in te vullen. 

Want op papier zie je precies waar jouw aandacht- en actiepunten liggen. 

Bewaar de test. Als je later weer de test doet (zonder naar de eerste te kijken!) 

kun je zien waar je vooruitgang boekt of nog iets te doen hebt. 

Plus wij weten dat fysiek antwoorden op papier schrijven, en de moeite die 

het kost, onbewust zuiverder is dan op een toets drukken! 

Print de Burnout Test uit! Download op bladzijde 48 

 

Kies uit:  Nooit     Zeldzaam     Soms     Regelmatig     Vaak     Bijna altijd 

Denk niet lang na, ga af op je gevoel. 

Schrijf naast elke vraag jouw antwoord. Woorden zeggen meer dan cijfers! 

Neem de afgelopen 3 maanden in gedachten, je werk én privéleven. 

Lees de stelling en geef aan hoe vaak het NU op jou van toepassing is. 
 

1   Ik vind mijn werk vervelend 

2   Ik ben snel geïrriteerd  

3   Ik vind sociale activiteiten vermoeiend 

4   Ik pieker over werk in mijn vrije tijd 

5   Ik ben een perfectionist 
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6   Ik heb vaker en/of meer kwaaltjes dan vroeger 

7   Mijn werk lijkt zinloos 

8   Ik val uit tegen mensen/dieren/voorwerpen 

9   Ik raak sneller dan vroeger betrokken bij conflicten 

10 Ik vergeet dingen/mensen/gebeurtenissen 
 

11  Ik lach met grappen alles weg 

12  Als ik wakker word ben ik al moe 

13  Ik gebruik meer: alcohol, medicijnen, zoetwaren etc. 

14  Hulp vragen is niet mijn ding 

15  Soms ben ik zonder reden verdrietig 
 

16  Ik werk hard maar bereik weinig 

17  Gezellig praten met anderen kost mij moeite 

18  Ik maak me zorgen over de toekomst 

19  Ik zie ertegenop naar mijn werk te gaan 

20  Concentreren op werk kost mij moeite 

 

21  In mijn vrije tijd ben ik vaak met iets zinloos bezig 

22  Ik ben ontevreden over mijn werk 

23  Ik mis op mijn werk ondersteuning 

24  Ik heb stemmingswisselingen 

25  Ik heb weinig zelfvertrouwen 
 

26  Ik ontwijk mensen op mijn werk en privé 

27  Ik heb weinig om me op te verheugen in mijn werk 

28  Soms ben ik paniekerig, heb ik ineens angst 

29  Mijn werk geeft meer frustraties dan plezier 

30  Ik heb weinig energie 

 

Noteer datum      Tel en noteer je eindscore: 

Nooit x 0            Zeldzaam x 1          Soms x 2 

Regelmatig x 3  Vaak x 4                  Bijna altijd x 5 

 

   0 - 25     Je hebt nog geen kans op burnout.  Maar blijf alert.                   

26 - 60      Je doet het redelijk goed.                  Let op              

61  - 90     Voorzichtig en ben alert op items met hoge score! 

                  En ga daarmee snel aan de slag! Op onze site staan veel tips! 

91  - 120   Je loopt het risico burnout te raken! 
                 Praat met je werkgever en vraag bij ons* een coaching traject aan.   

121 - 150  Je bent burnout aan het raken! 
                 Wij raden je aan om direct bij ons* hulp te zoeken. 

*Wat uiteraard ook bij een andere professional kan. 
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Pijn! 

Iedereen heeft soms Pijn 
 

Er zijn twee soorten pijn: 

  
Fysieke/Lichamelijk: griep, hoofdpijn, botbreuk of brandwond. 

Psychisch/Emotioneel: ruzie, afwijzing, roddels of verdriet. 

Meestal verdwijnen deze pijntjes na een tijdje. 

 

Maar soms gaat een pijn niet over en wordt het zelfs erger! 
Op dat punt krijgt iemand naast fysieke pijn óók emotionele pijn! 

Bijv. bij migraine, schuldgevoel naar gezin, werkgever, zichzelf.  

En bij langdurige psychische pijn ontstaat óók lichamelijke pijn! 

Bijv. bij eetverslaving, obesitas, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. 

 

Belangrijk: Pijn is een symptoom! Van een oorzaak! 
Je teen stoten:             Dat is een oorzaak van een lichamelijke klacht. 

Uitgelachen worden:  Dat is een oorzaak van een emotionele klacht. 

Helaas zijn nog veel pijnen onverklaarbaar. 

 

Maar hoe gek het ook klinkt: Ben blij met pijn! 
Het is een signaal dat er iets mis is! Dat je in actie komt om het op te lossen. 

Maar is de pijn langdurig “chronisch” is, dan heb je er alleen maar last van. 

Soms zoveel last dat het je hindert te leven zoals jij wilt. 

Dat het je beperkt in relaties, werk, hobby’s en sport. 

Je kunt zelfs arbeidsongeschikt worden en relaties verliezen. 

Je kunt arbeidsongeschikt worden, vrienden of je partner verliezen. 

Waar je weer boos en/of verdrietig over kunt worden en zorgen hebben. 

 

Begrijpelijk dat je daarvan ook nog eens stress krijgt! 

Maar door die stress maakt je lichaam constant adrenaline en cortisol aan. 

Waardoor je lichaam en brein in een Vecht of Vlucht stand blijft hangen. 

Met als gevolg dat je niet meer tot rust komt, niet meer kan ontspannen! 

Hierdoor kun je zoveel stress van krijgen dat het de pijn in stand houdt en 

zelfs verergert. Wat nog meer stress veroorzaakt! 

En dan is het een vicieuze cirkel! Met alle gevolgen van dien. 
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Als pijn je leven beheerst, gaat de kwaliteit van je leven 

achteruit! 
 

     Baby’s ervaren al in de baarmoeder 

     het verschil tussen pijn en fijn! 

      

     En zodra ze geboren zijn, kunnen 

     ze dat al vanaf dag één laten merken. 

      

      

Pijn laten zien en of horen heeft voor hen óók een belangrijk doel! 

Het is een overlevingsstrategie. 

"Ik huil, ik heb pijn, help mij!"  

 

Wij weten het allemaal, Pijn is niet en nooit Fijn! 
 

Oké... Liefhebbers van sadomasochisme, denken daar anders over. 

Zo ook de jonge vrouw die in haar armen snijdt en gelooft dat het 

haar verlichting brengt. 

Echter, jammer genoeg hebben bovenstaande voorbeelden "ernstige" 

oorzaken waarom zij dit doen! 

 

Inmiddels erkent de westerse medische wetenschap dat 75% van 

alle ziektes stress/trauma gerelateerd zijn. 

Aanhoudende dagelijkse stress of acute stress door een ongeluk. 

Maar ook vroegere stress. 

Bijv. als kleuter op je donder krijgen omdat je in je broek geplast hebt. 

Stress die je allang vergeten bent! 

 

Weet dat je veel pijn kun je voorkomen! 

Weet ook dat je veel pijn kunt verminderen! 

En weet ook dat je sommige pijnen kunt laten verdwijnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stressmaster.nl/wp-content/uploads/2015/07/Spreuk-Pijn-StressMaster-1-.jpg
https://stressmaster.nl/wat-is-pijn__trashed/baby-plezier/
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Lichamelijke/fysieke pijn 

 

Dat is een vervelend gevoel in of aan je lijf. 

Of erger: een verschrikkelijk onaangenaam en 

ellendig gevoel in of aan je lijf. 

Als pijn te vaak en te nadrukkelijk aanwezig is, 

saboteert het jouw levenslust. 

 

Maar zoals je weet, die Pijn is een signaal! 
Dat je thee te heet is om te drinken, je schoenen te krap zijn, 

of dat je te lang aan het sporten bent,  

 

Of een waarschuwing dat er iets mis is! 
Zodat je naar je huisarts of EHBO post gaat. 

Bijvoorbeeld als je steeds moet overgeven of ineens overal jeuk hebt. 
 

Met als doel…   Het op te lossen en ernstiger letsel te voorkomen. 

 

 

Hoe komt het dat we pijn voelen? 
Ons zenuwstelsel communiceert continue met onze hersenen. 

Sommige zenuwuiteinden (nociceptoren) zijn speciaal gevoelig voor pijn. 

Na met een mes in je vinger te snijden, sturen zij een signaal naar de hersenen. 

En om het signaal te versterken maakt het lichaam een extra pijnstof 

(prostaglandine) aan om de hersenen te laten weten: 

                dat er nu, acuut PIJN gevoeld MOET worden! 

 

 

Enkele voorbeelden: oorzaken van lichamelijke pijn 
 

Ongeluk: in je vinger snijden, je been breken, hersenschudding  

Beschadiging: zonnebrand, SOA, spierpijn, trombose, ischias en hernia   

Ziekte: griep, keelontsteking, gal-/nierstenen, reuma, kanker 

Medicatie: inentingen, allergie voor medicijnen, bestraling en chemokuur 

En vaak is er een optelsom van lichamelijke klachten 

Beenamputatie, fantoompijn, hoge bloeddruk, slaapproblemen, hoofdpijn etc. 

Of een combinatie van lichamelijke én emotionele pijn 

Psoriasis → geen relaties hebben   of   Migraine → depressiviteit 
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Er zijn 2 categorieën van fysieke pijn 
 

Acute pijn 

Een normale kortdurende pijn. Vaak is de oorzaak bekend plus de remedie. 

Denk aan wespensteek, brandwond, botbreuk, griep, verstuikte enkel 

of een kater hebben etc. 

 

Chronische pijn 
Die duurt langer en gaat niet vanzelf over 

De oorzaak hiervan kan zijn dat een acute pijn niet goed behandeld is. 

Of een stoornis (zoals reuma) die nooit pijnvrij is. 

Of de effecten van een behandeling tegen ziekte zoals chemokuur/bestraling. 

De meeste Chronische pijnen hebben nog veel raadsels 

Het nut van pijn als signaal om te overleven gaat hier niet op. 

Waarom pijn blijven voelen als het probleem niet op te lossen is?  

Waarom pijn blijven voelen als het mankement wel opgelost is? 

Fantoompijn na een amputatie? Deze pijn dient je niet maar schaadt je! 

Veel pijnen zijn totaal onverklaarbaar. Google maar eens op SOLK. 

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. 
 

Wetenschappelijke feiten 

Wereldwijd hebben vrouwen meer chronische pijn dan mannen. 

Niets doen tegen deze pijn verergert de pijn. 
Door het te negeren of maar te verdragen worden de zenuwuiteinden 

(nociceptoren) bijzonder gevoelig. Zo gevoelig dat zelfs een lichte 

irritatie f aanraking kan aanvoelen als een marteling. 

Wanneer er niets aan chronische pijn wordt gedaan, kan je hersenmassa 

met 11% afnemen, zodat die 20 keer sneller veroudert dan normaal. 

Bij een Brits onderzoek was de sterfte onder mensen met chronische pijn 

20 tot 30 procent hoger dan onder mensen zonder pijn. 

Iemand met chronische pijn is drie keer vatbaarder voor depressie. 

Het omgekeerde gaat ook op! 

Depressieve mensen zijn driemaal zo gevoelig voor chronische pijn. 
 

De invloed van stress op pijn 

Als je door de pijn gestrest raakt, spannen al je spieren samen en komt 

je lichaam in de vecht of vluchtmodus van overleven. 

Je maakt stresshormonen aan, zoals adrenaline en cortisol. 

Hierdoor kan je lichaam niet ontspannen en voldoende rust krijgen. 

Met als gevolg: de vicieuze cirkel! 
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Nog wat Pijn weetjes 
 

Niemand heeft dezelfde pijngrens! 
De een valt flauw na een papiersneetje en de ander laat zonder verdoving 

zijn kies trekken. 

Iedereen ervaart pijn anders! Hoeveel pijn iemand kan verdragen varieert 

van persoon tot persoon. Zelfs van dag tot dag. 

Er is academisch bewijs dat mannen en vrouwen anders reageren op pijn. 

Mannen zijn beter bestand tegen acute pijn, maar bij vrouwen is de pijngrens 

hoger. Ze reageren ook verschillend op medicijnen. 
 

Iedereen heeft zijn eigen pijnpersoonlijkheid! 
Het installeren van die pijnpersoonlijkheid kan in het verleden liggen. 

Hoe reageerden je ouders of andere voor jou belangrijke personen op pijn? 

Was de ene pijn (of iemands pijn) belangrijker dan de andere? 

En wat heb jij van hen overgenomen? 
 

Afleiding kan pijn doen vergeten! 
Een soldaat in actie merkte pas na het gevecht dat hij een arm miste! 

Sporters, balletdansers focussen op hun optreden. Pijn bestaat dan niet. 

En moeders die hun baby verzorgen hebben ook geen aandacht voor pijn. 

Kortom: een potje roddelen of een spannende film doet wonderen!  
 

Negatieve overtuigingen over pijn verergeren de pijn. 
Verander overtuigingen en verander je pijn level! 

 

 

Kun je iets doen tegen lichamelijke/fysieke pijn? 
 

Zeker te weten! 

Als eerste kun je veel klachten voorkomen. 

En klachten die je hebt kunnen verminderen en soms zelfs verdwijnen! 
 

Marieke 44 jaar, met flinke pijn klachten, Frozen Shoulder, kwam om 

haar pijn te managen. Wat al in de eerste sessie lukte. Minder pijn! 

Bij de derde sessie durfde ze al voorzichtig haar arm bewegen. Na de 

vijfde sessie belde ze jubelend dat ze haar arm zonder pijn kon bewegen! 
 

Bram 37 jaar, had last van oorsuizen, Tinnitus. 

Als muzikant was dat dramatisch. Bram zelf was ook dramatisch! 

Hij had betaald voor coaching maar erin geloven ho maar. 

Pas tijdens de derde sessie viel de muur om hem heen en kon het helen 

starten. Inmiddels, na nog enkele sessies, is hij Tinnitus vrij. 
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Emotionele/psychische pijn? 
 

Laten we starten met de meest bekende! 
Als je verliefd bent op iemand en die ander ook op jou, zweef je op wolken. 

Maar als de ander onverwacht verdwijnt voel je emotionele pijn. 

Pijn die je ook lichamelijk voelt. 
 

De meeste mensen wijzen dan naar hun hart waar ze de pijn voelen. 

Zij hebben een gebroken hart. 

In werkelijkheid is hun hart niet echt gebroken. 

Er is helemaal niets aan de hand met hun hart! 

Dit is de reden dat emotionele pijn pas begin 

vorige eeuw erkend werd. 

Sigmund Freud, een neuroloog, was de grondlegger van psychoanalyse 

begin vorige eeuw. 

Hij ontdekte dat je zelfs aan emotionele pijn zelfs dood kunt gaan. 
 

Helaas erkend, zelfs vandaag de dag, nog niet iedereen die pijn 

Nog steeds wordt tegen kinderen gezegd: “Schelden doet geen pijn”, 

terwijl iedereen voelt dat het wél pijn doet! 

En na een traumatische ervaring, zoals een ernstig ongeluk, ziekte of het 

overlijden van een dierbare, krijgen mensen dikwijls te horen: 

“Kom op, het zit tussen je oren!” 

Net alsof die pijn niet legitiem is. 
 

Ook veel dieren voelen emotionele pijn 
Een moederolifant treurt als haar baby is overleden en alle vrouwelijke 

olifanten treuren met haar mee. 

Huisdieren kunnen na de dood van hun baasje stoppen met eten. 

Een hond in Japan wachtte altijd ’s avonds rond de klok van 6 bij het 

station op zijn baasje. Die stierf plotseling en kwam niet meer thuis. 

Hachiko bleef 9 jaar lang (tot aan zijn dood) op dat tijdstip bij het station 

op zijn baasje wachten. Voor een 2 minuten video over hem klik HIER 
 

Wat is het nut van emotionele pijn? 

Om te overleven dient het niet. Het kan zelfs leiden tot zelfdoding! 

Drie mogelijke functies zouden kunnen zijn: 

A: Het dwingt je om de oorzaak van de pijn aan te passen en/of te vermijden. 

B: Het is een roep om hulp. 

C: Vanuit evolutionair oogpunt is het een sein van incompetentie om 

     te overleven en zich voor te planten.   

Maar een duidelijk antwoord laat nog op zich wachten! 

https://www.youtube.com/watch?v=zz_9bNCAnuY
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Wat zijn emotionele/psychische klachten?  
 

Dit zijn alle klachten die niet lichamelijk/fysiek te detecteren zijn. 

Maar door deze niet aantoonbare klachten kunnen wel lichamelijke 

klachten ontstaan! Die dan wel zichtbaar zijn. 

Waardoor veel behandelaars zich richten op de lichamelijke klacht. 

En niet op de oorspronkelijke emotionele oorzaak! 

Gelukkig begint daar langzaam aan een verandering in te komen. 

 

Enkele voorbeelden van oorzaken Emotionele/psychische pijn 
Traumatische ervaringen: oorlogsgeweld, natuurrampen, ongelukken 

Mishandeling: pesten, vernederingen, huiselijk geweld, verkrachting, gijzeling 

Verdriet: verlies van…, ziekte van huisdier, familie of jezelf, een sterfgeval 

Ziekte: blind/doof worden, geheugenverlies, verlamd zijn, uitbehandeld zijn 

Negatieve overtuigingen: mij lukt niets, ik ben niets waard 

En vaak is er een optelsom van emotionele klachten 

Een moord zien gebeuren, paranoia, slechte concentratie, paniekaanvallen etc. 

Of een combinatie van emotionele en lichamelijke pijn 

‘Ik ben te dik’ → anorexia       Angst om te falen → nek-/schouderpijn 

 

Pijnklachten verminderen en de oorzaak laten verdwijnen! 
 

Sjoerd vrijgezel, 43 jaar, had al vanaf zijn pubertijd smetvrees. 

De stress hiervan beheerste zijn leven. Hij had geen werk meer en kwam zijn 

huis niet uit. Buiten emotionele klachten had hij ook lichamelijke klachten. 

Agressieve schoonmaakmiddelen hadden een negatief effect op zijn longen 

en huid. Hij kwam naar ons om zijn dwang onder controle te krijgen. 

Tijdens de intake viel het kwartje dat hij juist de controle moest loslaten.   

Na 4 sessies durfde hij de “de oorzaak van zijn dwang” aan te pakken. 

Drie sessies later bereikte Eric de oorzaak van zijn smetvrees. 

Zo werd de gebeurtenis een nare herinnering, zonder smetvrees! 
 

Karin 37 jaar, was panisch bij bepaalde type gebouwen. Onhandig als je 

in de makelaardij werkt. Hoewel iedereen daar rekening mee hield was zij 

het spuugzat. Want het hinderde ook haar privé leven. 

Na de intake kreeg zij oefeningen mee en in de tweede sessie kwam er een 

herinnering naar boven. Daar gingen we mee aan de slag. 

Tijdens de derde sessie sloegen we een andere weg in, met als resultaat dat 

Karin enkele dagen later zonder problemen zo’n gebouw inging! 
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Rouw en Verliesverwerking 
 

Na een ingrijpende verdrietige ervaring, start het rouwen en verliesverwerking. 

Dé reactie om met het "emotioneel/psychisch" leed om te gaan. 
 

Je hebt iets verloren 

Denk aan de dood van een geliefde, gezondheid, 

woning, al je foto’s of financiële zekerheid.    

Of het gevoel van veiligheid na een traumatische 

gebeurtenis als ongeluk, verkrachting of brand. 

Maar ook het verlies van baan, een vriendschap, 

een huisdier, je jonge uiterlijk, je geheugen of 

vertrouwen in anderen kan heftig zijn. 

Evenals verlies van controle, veerkracht, plezier 

in het leven, geloof in jezelf en kans op herstel. 

Na het verlies start het verwerken daarvan. 

 

Je rouwt daarover 

Belangrijk is te weten dat niet iedereen bij een verdrietige gebeurtenis dezelfde 

zwaarte van verdriet ervaart. 

En ook dat dat niet iedereen op dezelfde manier het verwerkt en rouwt. 

Maar we weten wel dat niemand na een trauma in één dag helemaal hersteld is. 

Het heeft tijd nodig. 

Gelukkig zijn mensen en zeker kinderen zéér veerkrachtig! 

Je kunt na een tijdje met de herinnering leven zonder dat het je blijft hinderen. 

 

 

Vijf fasen tijdens een traumatische verlies ervaring 
 

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1927-2004) ontdekte dat mensen 

5 fasen doorlopen om er mee om te gaan. 

Ook hier attentie dat niet elke fase door iedereen hetzelfde ervaren 

wordt en dat de duur per fase persoonlijk is. 

En dat niet iedereen alle fasen doorloopt. 

Zelfs de volgorde van de fasen kan per persoon verschillen. 

Bijvoorbeeld eerst fase 2 en pas daarna fase 1. 

 

Alleen is de laatste fase voor iedereen hetzelfde! 

                        "Aanvaarding" 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
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De eerste fase    Ontkenning 

Tenzij het feit al een tijd bekend is: Net doen of het verlies er niet is. 

Dit is een onbewust overleving-beschermingsmechanisme. 

Bijvoorbeeld dissociëren. Dat kan zijn dat je de gebeurtenis ervaart als een film. 

Of vastklampen aan dagelijkse routines: werk, kinderen, boodschappen, sporten, 

koken etc. Daarmee creëer je tijd om de tragische gebeurtenis te erkennen. 

 

De tweede fase   Boosheid 

Je bent het niet eens met de verdrietige gebeurtenis! 

Alles in je lijf en geest is in protest. Je bent woedend! 

En vooral, wie is hier verantwoordelijk voor? Dit is een verdedigingsstrategie. 

Door het focussen op een mogelijke schuldige (artsen, politie, werk, 

verkeersegels, de voedingsindustrie etc.) en het plannen van acties, heb je geen 

tijd om de pijn te voelen en te rouwen. 

 

De derde fase   Onderhandelen 

Hier ga je iets beloven, of dreigen om daarvoor in ruil iets terug te krijgen. 

Denk aan geld doneren, vrijwilligerswerk doen om er beter van te worden. 

 

De vierde fase   Depressie 

Als alle andere strategieën niets oplevert ligt een depressie op de loer. 

Onmacht, geen of weinig zelfvertrouwen en zich terugtrekken. 

Hier kan iemand grijpen naar medicijnen, drank of drugs. 

 

De vijfde fase   Aanvaarding 

De laatste fase. De berusting. 

De gebeurtenis, de waarheid wordt erkent en geaccepteerd als feit. 

Het is wat het is! Ook het verdriet! En ook alle herinneringen!  

De pijn is misschien nog lang niet weg maar tot je verrassing ontdek je dat 

je weer kan genieten van zonneschijn, met vrienden samen zijn, het huppelen 

van kinderen of gewoonweg gelukkig zijn met iedere nieuwe dag 

 

 

                        Wij wensen dat iedereen, 

                   met alle respect voor het verlies, 

         zo snel mogelijk tot aanvaarding kan komen! 

          Want pas na het aanvaarden start het helen. 
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Chronische pijn is altijd een combinatie 

van lichamelijke én emotionele pijn! 
 

Wat is chronische pijn? 
Bijna iedereen denkt bij chronische pijn direct aan lichamelijke klachten. 

Zelfs op internet gaan de meeste sites over lichamelijke klachten. 

Net alsof een psychische/emotionele pijn niet chronisch kan zijn. 

Maar als je enkel het woord chronisch googelt krijg je het volgende: 

aanhoudend, gedurig, steeds, steevast, voortdurend, langdurig, slepend, 

constant, continu, onophoudend, permanent, onafgebroken, permanent etc. 

Iedereen met langdurige emotionele pijn roept direct “dat slaat op mij!”  

 

             Conclusie: chronisch gaat op voor 

           lichamelijke én emotionele klachten! 
 

En vandaaruit onze extra stelling dat chronische pijn zelfs 

altijd een combinatie is van lichamelijke én emotionele pijn! 
  

  

   
 

En vaak zelfs een combinatie van meerdere 

lichamelijke klachten met meerdere emotionele klachten! 
 

Hier nog wat cijfers over chronische-pijn patiënten: 

60% vindt dat pijn een negatieve invloed heeft op hun relatie 

         met familie en vrienden.  

50% vindt dat ze door de pijn in een sociaal isolement zitten. 

45% maakt zich zorgen over de toekomst. 

25% denkt af en toe aan levensbeëindiging.  

 

Wij hopen dat relaties “en vooral zorgverleners” van mensen met 

chronische pijnen altijd naar lichamelijke én emotionele pijnen kijken.   
 

En dat elke emotionele pijn, 

inclusief “levensbeëindiging” uit de taboesfeer komt. 
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Wij starten met coaching (bijna altijd) met de ergste pijn. 
Omdat daar “onbewust” het hoogste verlangen zit om er van af te komen.  

De eerste vraag is: Is jouw ergste pijn lichamelijk of emotioneel? 

 

Enkele voorbeelden: 

Mark vrijgezel 37 jaar, had eczeem en tot zijn verrassing was zijn ergste 

pijn emotioneel. Hij durfde geen relatie aan te gaan. 

Pas na enkele sessies kwam er rust in zijn geest en in zijn lijf! 

Wat dé opening gaf naar de oorzaak van zijn fysieke pijn. 

Mark ging er 100% voor! Zes maanden later was hij meestal eczeem vrij. 

Nog niet altijd, soms staat ineens eczeem weer op de stoep. Maar met zijn 

huidige kennis van wat te doen, verdwijnt het al binnen enkele dagen. 
 

Liesbeth 43 jaar, was depressief. Haar ergste pijn was lichamelijk. 

Zij had een “denkbeeldige” controle op haar depressiviteit. Maar niet kunnen 

slapen, vermoeidheid, hartkloppingen en vooral het constant overgeven 

hinderde haar het meest. In de eerste sessie begon ze te kokhalzen zodra ze 

de controle verloor. “Iets” uitkotsen werd het speerpunt. 

Daarna kwam “overgeven” in de zin van “loslaten” erbij. 

Inmiddels is zij niet meer depressief, dipjes kan ze hanteren en ombuigen. 

En ze wordt regelmatig gevraagd als ervaringsdeskundige. 
 

Katja 16 jaar, had Anorexia. Ze woog nog maar 39 kilo met diverse 

lichamelijke klachten. Haar ergste pijn was emotioneel. 

Dat zij faalde om nog meer af te vallen. Zelfs de wetenschap dat zij kon 

overlijden of de pijn van haar ouders was ondergeschikt aan haar dwang. 

Het duurde meerdere sessies voor de doorbraak kwam. 

De oorzaak van haar controledwang en faalangst werd Katja duidelijk. 

En dat gaf haar de ruimte naar een normale gezonde levenshouding. 
 

Richard 59 jaar, had reuma. Zijn ergste pijn was lichamelijk. 

Zijn beperking was zijn grootste last en dat remde hem om zijn lichaam maar 

een béétje uit te dagen. 

In de sessies bleef hij alleen maar focussen op zijn fysieke pijn. 

In de vijfde sessie stak ik mijn hand uit en vroeg hem mijn hand te schudden. 

Dat overrompelde hem en tot zijn verbazing gaf hij mij een stevige handdruk. 

Zonder pijn! Zijn lichaam had alles begrepen, zijn bewustzijn was wat trager! 

Inmiddels luistert hij naar zijn lijf en is hij met bijna alle bewegingen pijnvrij. 

 

Belangrijk: het aantal sessies én het succes is nooit vooraf te voorspellen! 
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De PijnMeter StressMaster© 
 

In de Westerse cultuur is het “not done” om uitgebreid met anderen 

over jouw pijn te praten. Het is ons afgeleerd! 

Kleuters vertellen over de pijn van een schaafwond op hun knie of het 

verdriet van uitgelachen worden. Ouders willen die pijn zo snel mogelijk 

laten verdwijnen. Vaak met de toverwoorden, Een kusje daarop! 

Maar daarmee geven ze (onbedoeld) al de boodschap dat na het kusje  

niet meer over de pijn gepraat hoeft te moet worden. 

En het is helemaal gedaan om over pijn te praten als ze ook nog eens van 

andere volwassenen en vooral vriendjes te horen krijgen: 

Zeurpiet, Stop zaniken over je pijn, Doe niet zo kinderachtig! 
 

Als men jaren later ernstige lichamelijke en/of emotionele pijn krijgt, 

verbergen ze hun pijn (naar familie, vrienden en collega’s) door: 

1  Alleen de diagnose vertellen. En er verder niet over praten 

2  Klagen over wat ze niet meer kunnen 

3  Focussen op het verdriet wat anderen om jou hebben 

4  De clown zijn, alles weglachen 
 

Daarom hebben wij de PijnMeter ontwikkeld! 
Daarmee leer je, indien wenselijk of noodzakelijk, weer over je pijn te praten. 
 

En daarmee wordt elke PijnMeter ’n PijnWeter! 

Door elke pijn afzonderlijk te onderzoeken komen al jouw pijnen in kaart. 

Met de PijnWeters maak je op een andere manier kennis met je pijnen. 

Iedere pijn is een boodschapper en kan jou iets vertellen! 

Stop met denken te weten en start met voelen wat je voelt. 

Als je al jouw PijnWeters klaar hebt kun je gaan praten met je pijnen. 
 

Wij kunnen jou leren hoe je kunt praten met je pijnen! 

Waardoor onverwachte inzichten kunnen komen. 

En pijnen minder vaak én minder heftig je aandacht vragen. 
 

De PijnMeter geeft geen diagnose! 

Er is dus geen uitslag zoals bij de stress- en burnouttest. 

Wel kun je met de PijnWeters al jouw pijnen vertellen aan artsen! 
 

Heb voor elke pijn een eigen pijnmeter 

Elke pijn wil gehoord worden! 

Iedere pijn heeft (af en toe) recht op 100% aandacht! 

 

Zo heb je alle pijnen helder voor jezelf…   en ook voor je arts. 
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De PijnMeter is met opzet niet digitaal in te vullen 
Want op papier zie je precies waar jouw pijnpunten liggen. Bewaar het.  

Als je later weer de pijnweter doet (zonder naar de eerste te kijken) 

zie je waar je voor of achteruit gaat! 

Plus wij weten dat fysiek jouw antwoord op papier schrijven, en de moeite 

die je daarvoor neemt, onbewust zuiverder is dan op een toets drukken! 
 

Hoe de PijnMeter doen? 
Lees eerst alle vragen zodat je ziet wat de bedoeling is. 

Ga uit van het nu. Niet hoe het maanden of weken geleden was. 

Raffel de vragen niet af maar neem de tijd! 

Jij én al jouw pijnen hebben recht op eerlijke antwoorden 
Ga op ontdekkingsreis in je lichaam en geest. Heb geen oordelen! 

Als je geen antwoord vindt, stop dan met zoeken. 

Sluit je ogen en wacht op het eerste wat in je opkomt. Dat is jouw antwoord. 

Elke pijn wil gehoord worden en heeft (af en toe) recht op 100% aandacht! 

Ben nieuwsgierig naar alle pijnen. Ook de allerkleinste. 

Door deze speurtocht kunnen onbekende pijnen tevoorschijn komen. 

Laat je niet afschrikken door het aantal en de soorten pijnen! 

Schrijf letterlijk elke vraag met daarachter jouw antwoord!  

En wel om de eerder genoemde regel dat woorden meer zeggen. 
 

Gebruik altijd het Pijn Popje! 

Download de PijnMeter inclusief Popjes op 

Print de popjes uit en knip ze los. 

Doe maar één PijnMeter in de 2 dagen! 

Je brein en lijf heeft tijd nodig om alles te laten bezinken 

Gebruik per PijnMeter maar één popje. 

Kies een kleur voor lichamelijke/fysieke pijnen en een andere kleur 

voor emotionele/psychische pijnen. 

Blijf altijd bij die 2 kleuren! 

 

Trek een lijn van waar je die pijn voelt tot 

buiten het popje 

Schrijf daar je pijn. Niet in blokletters. 

Sommige pijnen kun je op meerdere 

plekken tegelijk voelen! Zoals reuma. 

 

Emotionele pijnen zitten vooral in het 

hoofd en de romp. 

Niemand voelt een angststoornis in de knie. 
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Start de PijnMeter  Noteer datum           

 

1 Pak de pijn die nu op de voorgrond is. Is het Lichamelijk of Emotioneel? 

Voel je beide, kies er nu één. (Later kun je de andere meten) 

Schrijf met de gekozen kleur: Deze Pijn van mij is… 

Voel je meerdere fysieke of psychologische pijnen, kies er één. 

Schrijf met dezelfde kleur: het is…    Het hele antwoord is dus bijvoorbeeld:  

       “Mijn Pijn is lichamelijk, het is Reuma” 

 

2 Dit is een tussenvraag! 

Andere lichamelijke (of emotionele) pijnen van mij zijn… 

Het herkennen en erkennen van al deze pijnen is belangrijk! 

Als bij vraag 1 jouw antwoord lichamelijk is, pak dan hier enkel al die pijnen. 

Neem even de tijd en noteer ze stuk voor stuk voor later 

(Bij een emotionele pijn doe je later precies hetzelfde) 

 

3 Waar voel je jouw pijn? Gebruik het Popje                   

Trek vanuit je pijnpunt een lijntje naar net buiten het popje. 

Schrijf daar je pijn. Geen blokletters. 

 

4 Ik heb deze pijn…    

Soms, Af en toe, Regelmatig, Vaak, Bijna altijd, Altijd 

 

5 Ik heb deze pijn al sinds… 

Heb je een exact tijdpunt noteer dat, kies anders uit: 

0-6 maanden,  6-12 maanden,  1-2 jaar,  3-4 jaar  of langer… 

 

6 De oorzaak van deze pijn is… 

Aangeboren,  Ongeval,  Medische complicatie,  Slijtage 

Werk/Relatie/Stress gerelateerd,  Sport of anders…             

Is de oorzaak onbekend? Sluit dan je ogen en verzin, fantaseer mogelijke 

oorzaken. Hoe bizar ook! Noteer al je bedenksels, lees het en voel welk 

antwoord nu op dit moment bij jou het beste past. 

(Antwoorden zijn nooit goed of fout. Het is een moment opname hoe je je voelt)  

 

7 De beperking(en) van deze pijn zijn…         

Benoem hier globaal wat je niet meer kunt. Verlies jezelf niet in details! 

 

8 Beperking door deze pijn heb ik… 

Nooit, Soms, Regelmatig, Vaak, Bijna altijd, Altijd 
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9 Behoefte aan hulp voor deze pijn/klacht heb ik… 

Nooit, Soms, Regelmatig, Vaak, Bijna altijd, Altijd 

 

10 De score van mijn pijn/last is… 

Kies één niveau met één gradatie 

Niveaus                                             Gradaties 

Weinig pijn   Heel licht         Ongemakkelijk            Verdraagbaar 

Matige pijn           Verontrustend     Zeer verontrustend       Intens 

Hevige pijn           Zeer intens          Verschrikkelijk             Ondragelijk 

Ergste pijn    Onvoorstelbaar    Onbeschrijflijk 

 

11 De invloed van deze pijn op mijn slapen is…   

Ik kan slapen                                  Ik word soms wakker van de pijn   

Ik word vaak wakker van de pijn   Ik slaap helemaal niet meer 

 

12 De naam van mijn pijn is?   

Verzin een naam die precies bij deze pijn past bijv.: 

Rotzak, Truus, Ienemiene, Houten Klaas, Zielepiet, Opdonder, Klotezooi, 

OchArm, Stoorzender, Meisje-toch etc.  

Schrijf die naam, met de juiste kleur, onder het popje       

Door de naam wordt het heel persoonlijk! Zelfs intiem! 

 

Pak een paperclip om het popje aan de PijnMeter vast te maken.  

Niet erop plakken want het popje moet je eraf kunnen halen! 

(Maak later voor alle pijnen PijnMeters met hun eigen popjes) 

 

 

De PijnMeter is nu een PijnWeter! 
 

Twee reacties: 
Marian 61 jaar, Als er een wedstrijd komt wie de meeste pijnen heeft, 

ben ik de winnaar. Onvoorstelbaar hoeveel ik er heb.  

Maar nu ik ze allemaal ken, met hun naam en kleur, voelt het gek genoeg 

vertrouwd om ze te voelen. En dat brengt rust. En minder pijn. 

Of zoals StressMaster zegt: minder hinderlijke aandacht voor mijn pijn.  
 

Peter 57 jaar, Mijn huisarts had bedenkingen bij de PijnMeter. 

Maar na het lezen ervan bracht het hem “tot zijn verrassing” wel op het 

spoor van een mogelijke diagnose én had hij tips voor enkele zijdelingse 

pijnklachten. 
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Praten met je Pijn! 
 

Niemand wil pijn. 
Maar als je een pijn hebt, wordt die pijn, hoe dan ook toch een kennis. 

Een ongewenste kennis waar het lot jou mee opzadelt. 

En je kunt deze kennis, jammer genoeg, niet wegsturen! 

Maar elke pijn is een boodschapper die jou iets kan vertellen! 

En door het herkennen én erkennen van die pijn kan er wel al rust komen. 

Rust waardoor jij de pijn en de pijn jou even los kan laten. 

 

Maar je kunt ook praten met je pijn! 
 

Met één specifieke pijn, met enkel alle lichamelijke pijnen of emotionele 

pijnen, of zelfs een groepsgesprek houden met al jouw pijnen! 

Daarvoor heb je niet de verhalen van de PijnMeters nodig. 

De PijnPopjes met hun naam en pijnpunten zijn voldoende. 

Je ziet de naam, je weet welke pijn het is en waar die pijn zit. 

Jij zult verbaasd zijn wat dat praten gaat opleveren! 

 

 

Werk samen in plaats van vechten 

Luister in plaats van schelden 

Begrijp in plaats van oordelen 

Geef in plaats van nemen 

 

 

Dit doen wij regelmatig in een 1 op 1 coaching. 

Maar…  dat kun je ook zelf doen! 

 

In de training “Praten met je Pijn” leer je dat. 

In de Introductie van 3 uur leer je eerst te luisteren naar je pijn. 

Daarna ontdek je hoe jij met je pijn kunt praten. 

En je leert hoe en waarom het werkt. 

 

Belangrijk: Je moet eerst al je pijnen in kaart hebben met de Pijnmeter. 

Je komt met alle PijnMeters maar we gaan aan de slag met je Pijn-Popjes. 

 

Daarna zijn er nog 2 Follow Ups. 

Om alle bevindingen te evalueren en te integreren. 

 

 



StressMaster en PijnMaster!                                     2016  StressMaster.nl ©                                                                                                                                                          

 

 

 

 47 

 

Ga gezond om met stress en pijn!  
 

Ben een StressMaster-PijnMaster! 

 

 

 
Wij werken neuro-biologisch. Met het brein én het lichaam! 

Met enkel praten, snappen en weten kom je er niet. 

Met van alles voelen, last van hebben of er in zwelgen net zo min. 

In elke training en coach traject focussen wij op het verbinden van: 

      1 Het bewuste met het onderbewuste 

      2 Het brein met het lichaam, het weten met het voelen 

      3 Het linkerbrein met het rechterbrein 
  

Het managen van stress, het positief inzetten en daarna ontspannen 

is een kunst dat iedereen kan leren. 

Nogmaals: In spannende situaties ga je automatisch in de stress stand. 

Je lijf maakt stoffen aan om paraat te zijn voor de nodige actie. 

Handig als je door een leeuw achterna gezeten wordt maar onnodig 

als in de winkel jouw merk jam niet aangevuld is. 

Dan dienen die stress-stoffen je niet maar schaden ze je! 
 

Hoe leer je dat? 
 

Start eerst met een training om je stress te herkennen en te managen 
Zodat je bewust bent wanneer en waardoor jij stress voelt. 

En dat je het verschil voelt in gespannen en ontspannen zijn.  

Jouw lijf is het beste meet instrument! 

Pas wanneer jij voelt waar je stress van krijgt, kun je het herstellen. 
 

Zoek pas daarna activiteiten wat het best bij je past om te relaxen 

Dat kan zijn: sporten, mediteren, knutselen, koken, puzzelen, mindfulness, 

sauna, hond uitlaten, fietsen, yoga, vrijen, vissen of breien etc. 

En doe dan deze minimaal 2 keer per week. 
 

Deze volgorde vinden wij erg belangrijk! 

Nummer 2 is misschien leuk om te doen, maar om Master te worden in 

het managen van Stress en Pijn moet je eerst weten wat je voelt. 

Dat is het startpunt! 

Pas dáárna komt het zoeken naar de juiste invulling! 
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Manage Stress met de Top 2 Training! 
 

Stress is de oorzaak van veel lichamelijke en emotionele klachten. 

Om klachten te voorkomen, te verminderen en mogelijk laten verdwijnen: 

De Top 2 Training sluit perfect op elkaar aan! 

 

De eerste = Hartcoherentie inclusief Ademtraining 
Hartcoherentie betekent dat er harmonie is tussen je hart en je hoofd. 

Zodat jouw lichaam en geest optimaal voor jou gaat zorgen! 

Plus hartcoherentie is dé manier om dagelijkse stress te managen. 

Ademtraining. Veel mensen ademen te snel. En dat is niet goed voor je!  

Deze training is Top Down. Daarmee bedoelen we dat je denken,    dus je 

brein, alles regelt. Je stuurt bewust jouw brein én lichaam. 

 

De tweede = TRE: Tension Releasing Exercises 

Spanning Loslatende Oefeningen. Het zijn lichamelijke oefeningen! 

De lichamelijke intelligentie wordt aangesproken. De herinneringen in 

de cellen van het lichaam! Met 7 simpele oefeningen kan het lichaam 

opgeslagen spanning van nu én van vroeger loslaten. 

Deze training Bottom Up. Hier regelt je lichaam alles. 

Je denken doet niet mee! 

 

Beide trainingen zijn een zelf techniek, zelfhulp methode. 
Na de training beheers je alles zelf en heb je ons niet meer nodig. 

Gunstig voor je beurs en je tijd. 

Belangrijk: Doe niet beide trainingen tegelijk! 
Gun je brein én lichaam de tijd om alles te integreren. 

 

Toolbox met Tips, Trucs, Technieken en Taken! 
In zowel training als individuele coaching krijgt men een Toolbox. 

Die precies op hen aansluit! 

De inhoud van de Toolbox verklappen we niet. 

Maar de bronnen zijn onder andere: NLP, EFT, Psych-K, Kinesiologie, 

The Work, MIR, Affirmaties, Mindfulness, Mediteren, De kracht van gedachten 

en natuurlijk StressMaster zelf. 

 

En in onze blogs staan ook vele inzichten en tips! 
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Voor specifieke problemen, waar je hulp bij nodig hebt, 

is er 1 op 1 coaching 

 
Buiten het managen van stress en pijn richten wij ons ook op 

de oorzaak en het oplossen daarvan! 

Wij werken niet vanuit een techniek! De persoon is ons startpunt! 

Van daaruit passen wij verschillende coachtechnieken toe. 

Wij leveren maatwerk. 

Wij werken niet psychologisch maar neuro-biologisch 

Met het brein én het lichaam! 
Met enkel praten, snappen en weten kom je er niet. 

Met van alles voelen, last van hebben of er in zwelgen net zo min. 

In elk coaching traject en workshops focussen wij op het verbinden van: 

1 Het bewuste met het onderbewuste 

2 Het brein met het lichaam, het weten met het voelen 

3 Het linkerbrein met het rechterbrein 

 

Als start is er altijd eerst een intake. Intake Extra bestaat uit: 

Kennismaken en inventariseren coaching wensen. 

Maar er zullen al meteen diverse tips en inzichten zijn. 

Belangrijk: het aantal sessies én het succes is vooraf niet te voorspellen! 

 

 

Onze coachtechnieken 
 

De Kracht van Gedachten, NLP en The Work 

Wij mensen hebben taal en dat brengt ons veel voordeel. 

Kijk maar om je heen. Wat bestond er 2000 jaar geleden nog niet! 

Maar net als een munt, hebben taal en gedachten ook een keerzijde. 

Denk aan al die stemmen in je hoofd. Vaak negatieve gedachten! 

Met deze technieken leer je op een andere manier naar dingen te kijken. 

En daardoor anders te denken, te doen, te voelen en te zijn. 
 

GELUK Ansjeliena heeft dit in 1985 voor Yolanda geschreven 

Gevoelens koppel je aan dingen die gebeuren, 

Door dit ben je vrolijk en dat doet je treuren. 

Je denkt, het gevoel verdriet is er zonder oorzaak niet. 

En bij rozengeur en maneschijn hoort het gevoel verliefd zijn. 

Maar jij denkt hoe een boodschap is bedoeld. Dus jijzelf creëert wat jij voelt. 

Iets laat je lachen of maakt je bang, je herinnert iets en voelt naar gelang. 

Alle gevoelens verzin je. Pak dan het gevoel geluk, het zit binnen in je! 

 



StressMaster en PijnMaster!                                     2016  StressMaster.nl ©                                                                                                                                                          

 

 

 

 50 

 

KISS Meditatie © en Mindfulness 

Het is een feit dat Mediteren en Mindfulness je psychische en fysieke 

welbevinden vergroot! KISS Meditatie is door StressMaster ontwikkeld. 

KISS staat voor Keep It Short and Simple. 

Deze meditaties duren niet langer dan 6 minuten. 

Binnenkort komt ons eBoek KISS Mediatie uit. 

 

EFT 

Dit is acupressuur. Verwant aan acupunctuur. Maar in plaats van naalden 

klop je hier zelf om de energieën van het lichaam te manipuleren. 

Wat gunstige effecten heeft op psychische en fysieke condities. 

 

PMA, Somatic Experience, Brainspotting, 

Hypnose, Trancecoaching en Kinesiologie 

Deze technieken werken met het onderbewuste. 

Traumatische ervaringen kunnen daarmee transformeren in 

herinneringen zonder fysiologische lading. 

Waardoor emotionele en lichamelijke klachten spontaan verdwijnen. 

 

Praten met je Pijn ©       Ontwikkeld door StressMaster 

Dit kan tijdens de 1 op 1 coaching maar kun je ook zelf leren in onze 

training. Praten met je Pijn is gestoeld op de methode “Opstellingen” 

Door alle pijnen op de tafel of grond te plaatsen ontdek je verbanden. 

 

Weet wat je Voelt Massage © 

Deze provocatieve confronterende coaching is door ons ontwikkeld. 

Veel mensen leven alleen in hun hoofd en vergeten hun lijf te voelen. 

Maar ons lichaam is het beste meet-instrument wat we hebben. 

Deze techniek is een “Wake up call” en een “Reset”. Je gaat weer voelen! 

De massage duurt 30 minuten. Je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft van alles. 

Jouw zintuigen zitten in een achtbaan! Je bewuste, onderbewuste en alle cellen 

in je lijf proberen die chaos te onderdrukken wat… niet gaat lukken!!! 

Hierdoor zullen spontaan fysieke en emotionele reacties komen. 

Daarna is het spiegelgesprek van 30 minuten waarin je verrassende inzichten 

krijgt! En met diverse persoonlijke tips kun je direct aan de slag! 

 

Sommige cliënten komen daarna 1 keer per jaar terug voor een  

                 APK: Actuele Persoonlijke Kracht! 
 

Om te horen of er in de verschillende technieken veranderingen zijn en 

natuurlijk ook om te checken of ze alle technieken nog perfect beheersen. 
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Wij zijn… zussen en zakenpartners 

 

 

Ansjeliena Vogels 

Ik heb een horeca achtergrond en daarbij ruim 35 jaar 

ervaring in het geven van bedrijfstrainingen, zoals 

communiceren, leiding geven, leermeester, examineren, 

onderhandelen etc. 

Ik had het prima voor elkaar. Druk bezig met geld verdienen. 

Alleen mijn grappen werden steeds cynischer. 

Praat om praat strafte ik af door enkel ja of nee te zeggen. 

Elk cadeautje wat ik kreeg vond ik nét het verkeerde. 

En toen had ik ruzie met mijn vriend. 

Ik vond zijn manier van ruzie maken niet constructief en haalde de flip-over 

tevoorschijn om uit te leggen wat hij fout deed. Hij rende gillend het huis uit! 

Ik besefte dat hier iets scheef zat. Ergens was ik mezelf kwijtgeraakt. 

Op zoek naar mezelf besloot ik een coachopleiding te volgen en daar ontdekte 

ik weer wie ik was en ben. 

Nu ik niet meer veroordeel, sta ik open voor anderen! 

 

 

                    

Yolanda Vogels 

Mijn achtergrond is serviceverlening waaronder de laatste jaren 

beveiliging met continue een oog voor het grote geheel en  

juist daarin geen details missen. 

En ik ben ervaringsdeskundige in depressie en burnout. 

Mijn depressie, 30 jaar geleden, duurde jarenlang. 

Een samenspel van mijn aversie voor medicijnen, de juiste mensen 

om me heen en de opkomst van Haptonomie “die het weten en voelen weer 

samenbracht” was mijn redding. 

Mijn burnout, 10 jaar daarna, kwam door nog wat overdreven restjes 

perfectionisme, vasthouden aan regels en anderen te willen veranderen. 

Ik kreeg de tip om in plaats van te managen een coach te zijn.   

Tijdens een coachopleiding herkende ik een patroon in mijn leven. 

Anderen vond ik belangrijker dan mijzelf. En heel veel zaken leerde ik 

tweedehands. Het werd tijd om mezelf op de eerste plaats te zetten! 

Nu ik eerste-hands leer, kan ik mezelf én anderen beter helpen! 

 

 



StressMaster en PijnMaster!                                     2016  StressMaster.nl ©                                                                                                                                                          

 

 

 

 52 

Tot slot de linken 

 

De Stress Test, Burnout Test en de PijnMeter 
Alle 3 In één document            Klik HIER 
 

Gratis eBoeken: 
 

Klik op Verademing 

Geschreven door Koen de Jong en Bram Bakker 

Het belang van langzamer te ademen én je uitademing te verlengen 
 

Klik op Hartcoherentie en de kracht van je gedachten 

Geschreven door Ansjeliena Vogels en Yolanda Vogels 

Je hart in balans brengen met je brein en je lichaam 
 

Klik op Uitleg TRE 

Geschreven door Ansjeliena Vogels en Yolanda Vogels 

Laat je lichamelijke intelligentie voor jou werken 
 

Kik op Wat is PMA? 

Geschreven door Ansjeliena Vogels en Yolanda Vogels 

Ontdek de oorzaak van de pijn en laat het los 
 

 

Klik op KISS-Meditaties 

Voor de  6 minuten geleide meditaties van Yolanda 
 

En voor weetjes en handige tips, lees onze blogs. Klik HIER 
 

 

 

Je hebt nu alles over stress en pijn gelezen en gezien 

Nu komt het doen!              Ga voor succes! 
 

Zijn er opmerkingen, aanmerkingen of vragen? Wij horen het graag! 

Mail info@stressmaster.nl    of bel 06-22330650 / 06-27611022 

 

 

 

https://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-verademing/
https://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-hartcoherentie/
https://stressmaster.nl/product/wat-is-tre/
https://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-wat-is-pma/
https://stressmaster.nl/geleide-kiss-meditaties-2/
mailto:tinekevanrijswijk@gmail.com
mailto:info@stressmaster.nl

