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Sessie 1

Stress@work
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“Wij zijn 
gespecialiseerd in 

preventie, 
vroegdetectie en 
behandeling van 

(ernstige) psychische 
problemen” 

VROEGINTERVENTIE
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• 2 sessies van telkens 1,5 uur.

• Eigen keuze camera aan of uit.

• Stel gerust vragen, dit kan ook via de chat. 

• Neem pen en papier bij de hand.

• Er is nadien geen replay beschikbaar.

Praktisch
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Sessie 1

Wat is stress?

Stress op het werk

Sessie 2

Hoe zorg ik voor mezelf?

Overzicht sessies
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Wat is stress?
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Getuigenis
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• Een onvermijdelijk deel van het leven

• Fysieke en mentale spanning

• Niet enkel negatief!

Wat is stress? 
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Stress is niet altijd negatief…

Ideaal niveau van 
stress leidt zelfs tot 
de beste prestaties!

Bron: https://www.glimlachinjehoofd.nl
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Stresskwetsbaarheidsmodel
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• Grens aan de stress die je aankan

• Verschilt van persoon tot persoon

• Afhankelijk van vele factoren 

“Als je er genoeg lasten op stapelt, 

kan je elke boot doen zinken”

Stressweerbaarheidsgrens
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• Stress door plotse gebeurtenissen

• Vaak gerelateerd met:

– ziekte/verlies

– ongeluk

– crisis

• Veel meer pieken en dalen

Acute stress
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Stresskwetsbaarheidsmodel
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Wat geeft jou 
acute stress?
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• Terugkerende vorm van stress

• Vaak gerelateerd met gezin, werk of financiën

• Vaak onopgemerkt, niet te onderschatten!

Dagelijkse stress
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Stresskwetsbaarheidsmodel
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Wat geeft jou 
dagelijkse 

stress?
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= dagelijkse + acute stress

Je merkt stress op wanneer stress boven de 
stressweerbaarheidsgrens komt.

Totale stress
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Stresskwetsbaarheidsmodel
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• Een tandje bijsteken

• Extra inspanning

• Ontspanning/ongedwongen momenten 
als eerste laten vallen

Reactie op stress
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Filmpje



21

Stress-mannetje

Wat zi jn jouw stress -signalen? 
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Gedachten
Stressmannetje
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Gevoelens
Stressmannetje
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Lichamelijke signalen
Stressmannetje
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Gedrag
Stressmannetje
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Oefening
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Stress-thermometer

Waaraan merken jij  of anderen 
uit je omgeving dat je in groen, 

oranje of rood zit? 
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Stress-thermometer

Als je rood blijft negeren, gaat het van kwaad naar erger. 

Negeer hoge stress niet. Doe er iets mee!
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Stress op het werk
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Lasten
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Teken je eigen balk.

Wat zijn jouw lasten?

Lasten
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Stutten
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Teken je eigen balk.

Wat zijn jouw stutten?

Oefening
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Lasten en stutten
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CIRCLE OF CONCERN

Gedeeltelijk invloed
doorgroeimogelijkheden binnen 

het bedrijf, gedrag van jouw team, 
ontwikkelingen op het werk …

Invloed + controle
Eigen gedrag, eigen attitude, 
eigen engagement,eigen
enthousiasme, waar je werkt 
…

Stephen R. Covey, 1989.

Geen invloed
het weer, politiek, 

wereldeconomie, oorlog … 

CIRCLE OF CONCERN

CIRCLE OF INFLUENCE

CIRCLE OF CONTROL

Circle of influence
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• Neem de balk er terug bij.

• Omcirkel waar je wel/geen invloed op hebt.

Oefening
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Filmpje
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https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

https://www.levenindemaalstroom.be/

Extra oefenen

https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app
https://www.levenindemaalstroom.be/
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1. Wat is stress?

2. Hoe zorg ik voor mezelf?

Volgende sessie…
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Bedankt voor jouw deelname!


