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Stress Test, Burnout Test én PijnMeter 
 
Belangrijk! 
Al deze testen zijn 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! 

 

Stress Test: Meet je risico! 
 

Antwoorden kies uit:   Nooit      Soms      Regelmatig      Vaak 

Denk niet lang na, ga af op je gevoel. 

Schrijf naast elke vraag jouw antwoord. 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   6  Pijnlijke nek of schouders   

 2  Bonzend hart     7  Pijn in lage rug 

 3  Snelle pols      8  Tandenknarsen of verkrampte kaak 

 4  Verhoogde transpiratie    9  Gespannen spieren of spierpijn 

 5  Versnelde ademhaling    10 Huiduitslag of netelroos 

  

11 Hoofdpijn      16 Last van de maag 

12 Koude handen of voeten    17 Nagelbijten 

13 Benauwdheid op de borst    18 Zenuwtrekkingen of tics 

14 Misselijkheid     19 Slik en/of droge mond problemen 

15 Diarree of verstopping    20 Verkoudheid of griep 
 

21 Lusteloosheid     26 Overmatig roken, snoepen 

22 Te veel eten     27 Overmatig geld uitgeven 

23 Vaak plassen     28 Overmatig drugs, medicijnen 

24 Hulpeloos of hopeloos voelen   29 Gevoel van verwarring 

25 Overmatig drinken     30 Gevoel van zenuwen of vrees 
 

31 Verhoogde geïrriteerdheid   36 Boosheid 

32 Vervelende gedachten    37 Slaapproblemen 

33 Ongeduld      38 Vergeetachtigheid 

34 Depressieve gevoelens    39 Rondtollende gedachten 

35 Verminderde seksuele interesse   40 Rusteloosheid 
 

41 Verlies van gevoel voor humor   44 Regelmatige afwezigheid van het werk 

42 Concentratieproblemen    45 Moeite om aan iets te beginnen 

43 Huilbuien 
 

Tel je eindscore:       Nooit x 0     Soms x 1     Regelmatig x 2     Vaak x 3 

  0 - 19     Te hanteren risico/gevaar 20 - 39           Gemiddeld risico/gevaar 

40 - 49      Hoog risico/gevaar  50 of meer     Zeer hoog risico/gevaar 

Noteer datum en jouw score: 
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Lees hieronder de uitslag en tips!  
 

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: Doe de test opnieuw en neem er de tijd voor.  

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

Versie 3: Zie versie 2 en 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: 

Volg 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.  

Zodra je voelt waar jij stress van krijgt kun je het ombuigen naar 

stoffen die je tot rust brengen. 

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, puzzels oplossen, 

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

 

In onze blogs staan diverse Tips, Trucs, Technieken en Taken 
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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. 

Jouw belofte om huiswerk te doen is hier het toverwoord! 

Gun jezelf 3 maanden om aan alles te wennen. Pas daarna kun je 

voorzichtig 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. 

Momenteel gebruikt men het woord overspannen als men iets meemaakt wat men niet meer 

los kan laten. Iets persoonlijks. Dit kan privé of zakelijk 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? 

 

 

Antwoorden 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 

 

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 
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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 

 

 

 

Tel je eindscore: Nooit x 0            Zeldzaam x 1          Soms x 2 

                             Regelmatig x 3  Vaak x 4        Bijna altijd x 5 

 
Noteer datum, tijd en je score: 
 

 

   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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De PijnMeter ©   en Pijn Popjes 
 

Hoe de PijnMeter doen?  

Lees eerst alles rustig door zodat je ziet wat de bedoeling is. 

Ga uit van het nu, de actuele situatie. Niet hoe het gisteren was. 

Raffel de vragen niet af maar neem de tijd! 

Jij én al jouw pijnen hebben recht op eerlijke antwoorden 
Ben nieuwsgierig en ga op ontdekkingsreis in je lichaam en geest. 

En 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. 
 

Schrijf letterlijk al jouw antwoorden! Dus niets omcirkelen of aankruisen! 

Daarna staat alles op papier! 

Dat geeft rust waardoor jouw gedachten de pijn even los kunnen laten 
 

 

Gebruik altijd het Pijn Popje!             Print de popjes uit en knip ze los. 

 

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 angtstoornis in de knie. 

 

 

 

 
 

Doe maar één PijnMeter in de 2 dagen! 

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

 

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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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:  

       “Deze Pijn van mij 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 Pijn 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)  
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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 

 

 
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 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! 
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De Pijn Popjes 
 

 


