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Sessie 2

Welkom bij ‘Versterk jezelf’
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• De sessies zijn op voorhand opgenomen.

• Er is een hulpverlener beschikbaar in de chat. Je kan vragen stellen 
via de chat.

• Lessen a.d.h.v. powerpoint en individueel werkboekje: 
https://www.cggwaasendender.be/preventie/versterk-jezelf

• Neem werkboekje en/of pen en papier bij de hand.

• Na afloop krijg je automatisch een mail met de heruitzending en 
een link naar de werkboekjes/powerpoints.

• Evaluatieformulier verschijnt op het einde van elke sessie.

Praktisch

https://www.cggwaasendender.be/preventie/versterk-jezelf
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1. Wat is stress?

2. Waarom krijg ik stress? Hoe ga ik ermee om?

3. Stress aanpakken: stappenplan.

Overzicht sessies
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• Balkmetafoor

• Wat geeft je stress? 

• Wat vermindert je stress?

• Werken aan de bovenkant van de balk (de lasten)

• Wat is jouw valstrik? 

• Oefening voor thuis + take home message

Sessie 2
Overzicht
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Balkmetafoor
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Balk
Balkmetafoor

Balk = draagkracht
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Lasten
Balkmetafoor

• Op de balk: draaglast. Lasten = stressbronnen
• Hoe zwaarder de last, hoe groter de blok op je balk.
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Mieke (40) groeide op als oudste dochter in een 
gezin met drie kinderen. Op 10-jarige leeftijd 
verloor ze haar moeder na een slepende ziekte. 
Mieke nam steeds de zorg op voor haar vader, 
broer en zus. Hiervoor kreeg Mieke steeds 
weinig erkenning. De familie vond het maar 
vanzelfsprekend.
Mieke is nu zelf moeder van twee kinderen. 
Vorige maand besliste haar man om van haar 
weg te gaan en de echtscheiding in te zetten. 

Voorbeeld van Mieke
Balkmetafoor
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Zorg 
voor 

de 
kinderen

Weinig 
erkenning 

van 
familie

Lasten van Mieke
Balkmetafoor

Verlies 
moeder 

op 
jonge 

leeftijd

Echt-
scheiding
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• Vul de lasten aan op jouw balk.

• Hoe concreter, hoe beter.

• Wat heeft NU invloed?

• Gebruik eventueel de checklist in het 

werkboekje.

Oefening
Balkmetafoor
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• Onder de balk: steunpilaren = stutten

• Steunpilaren ondersteunen je balk of draagkracht. Zij zorgen ervoor dat je 
balk minder snel barst of breekt.

Stutten
Balkmetafoor
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Gelukkig heeft Mieke haar job als verpleegster. 
Ze doet deze job enorm graag en haalt er veel 
voldoening uit. Ook aan haar collega’s heeft 
Mieke heel veel. Ze kan er haar zorgen rond de 
kinderen en de scheiding bijvoorbeeld even 
kwijt. Voor haar kinderen wil Mieke door een 
vuur gaan. Als ze al eens een lastige dag heeft, 
kan een knuffel of fijn moment met zoon of 
dochter wonderen doen. Ook bij haar vrienden 
kan Mieke terecht voor een babbel of gewoon 
een gezellige tijd.

Voorbeeld Mieke
Balkmetafoor
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Leuke 
momenten met 

de
kinderen

Vrije tijd 
met 

vrienden

Voldoening 
uit job/

collega’s

Stutten van Mieke
Balkmetafoor
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• Vul de stutten aan op jouw balk.

• Hoe concreter, hoe beter.

• Wat heeft NU invloed?

• Gebruik eventueel checklist in het 

werkboekje.

Oefening

Balkmetafoor
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• Vul je eigen balk verder aan.

• Wat zijn de lasten die wegen op je balk?

• Wat zijn de stutten die je balk 
ondersteunen?

• Je deelt je probleem zo op in verschillende 
kleine deeltjes!

Oefening voor thuis
Balkmetafoor
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Leuke momenten 
met de

kinderen

Vrije tijd 
met 

vrienden

Voldoening 
uit job/

collega’s

Zorg 
voor 

de 
kinderen

Weinig 
erkenning 
van familie

Balkmetafoor
Balk van Mieke

Echt-
scheiding

Verlies 
moeder 
op jonge 
leeftijd
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• Hoe was dit voor jullie?

Balkmetafoor
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Veelgestelde vragen…
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Stress aanpakken
Hoe kan ik ermee omgaan? 
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Werken rond stress = werken aan de twee kanten van jouw 
balk!

1. Door stressoren/belasting te verminderen (waar mogelijk): 
Sessie 2

2. Door stutten/ondersteuning/ontspanning toe te voegen en te 
focussen op wat belangrijk is in jouw leven: Sessie 3

Stress aanpakken
Hoe kan ik ermee omgaan?
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Werken aan de bovenkant
Werken aan de lasten
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1. Je kan niet aan alles iets veranderen. Weten aan wat wel of niet is van belang.

2. Je kan dingen doen die wel helpen.

3. Je kan dingen doen die niet (lang) helpen of de problemen alleen erger maken.

Werken aan de bovenkant van de balk
Een aantal belangrijke zaken
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• Verleden

• Opvoeding 

• (karaktertrekken van) andere mensen

• Verlies van iemand

• Bepaalde fysieke problemen

• ...

1. Wat kan je wel/niet veranderen?
Werken aan de bovenkant van de balk
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Kijk opnieuw naar jouw balk en duid aan 
waaraan je wel/niet iets kan veranderen.

Oefening
Wat kan je wel/niet veranderen?
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• Hulp en ondersteuning inschakelen van familie, vrienden, kennissen…

• Uit je emoties, krop het niet op!

• Hulp van diensten inschakelen:

• Dokter, huisarts…

• Financieel: OCMW, CAW…

• Wonen: CAW…

• Relaties: CAW, CGG…

• Grenzen trekken, ‘neen’ zeggen

…

2. Wat kan mogelijks wel helpen?
Werken aan de bovenkant van de balk
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• We zijn als mensen geneigd om de onaangename gevoelens die problemen 
met zich meebrengen, liefst zo snel mogelijk te verminderen.

• We willen ons terug ‘goed’ voelen.

• We doen dit bijna ‘automatisch’, we leren dit aan

• MAAR: vaak maakt dit soort oplossingen de problemen 

alleen maar erger!

-> let op voor deze valstrik!

3. Wat maakt de problemen alleen erger?

Werken aan de bovenkant van de balk
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• Mensen doen soms dingen die je op 
korte termijn even doen beter voelen, 
maar het op lange termijn alleen maar 
erger maken.

• Op deze manier omgaan met stress is 
als het blussen van vuur met benzine…

3. Wat maakt de problemen alleen erger?
Werken aan de bovenkant van de balk
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• Een tandje bijsteken

• Ontspanning als eerste laten vallen

• Alles met ‘te’ voor

• Te veel shoppen

• Te veel drinken of drugs gebruiken

• Te veel eten

• Te veel gamen

• Te ...

De valstrik

Voorbeelden



30

• Een tandje bijsteken

• Ontspanning als eerste laten vallen

• Alles met ‘te’ voor

• Te veel shoppen

• Te veel drinken of drugs gebruiken

• Te veel eten

• Te veel gamen

• Te ...

De valstrik

Voorbeelden

Noteer wat 
jouw valstrik is.



Veelgestelde vragen…
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• Vul je balk verder aan.

• Observeer in de komende week wanneer je 
‘valstrik’ in actie komt.

Oefening voor thuis
Sessie 2



• Weet wat je stress geeft.
• Blokken op je balk

• Weet wat je ondersteunt of de stress vermindert.
• Blokken die je balk ondersteunen

• Werken aan de bovenkant van de balk:
• Je kan niet alles veranderen.
• Wat kan je helpen?
• Wat maakt je problemen erger? 

• Wat is jouw valstrik? 

Take home message
Sessie 2



1. Wat is stress?

2. Waarom krijg ik stress? Hoe ga ik ermee om?

3. Stress aanpakken: stappenplan.

Overzicht sessies


