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Sessie 1

Welkom bij ‘Versterk jezelf’
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• 3 sessies in totaal; telkens 1 uur.

• De sessies zijn op voorhand opgenomen.

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

• Evaluatieformulier verschijnt op het einde van elke sessie.

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

Praktisch
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• Doel: informatie geven en nieuwe vaardigheden aanleren

• Geen groepstherapie

• Lessen a.d.h.v. powerpoint en individueel werkboekje: 
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/waas-
dender/groepsessies-voor-individuenclienten

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

• Oefeningen tijdens de sessie en voor thuis.

• Belangrijk om alle sessies te volgen.

Opzet

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/waas-dender/groepsessies-voor-individuenclienten
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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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• Feiten en fabels over stress

• Stresskwetsbaarheidsmodel

• Wat is stress voor jou? 

• Oefening voor thuis + take home message

Sessie 1
Overzicht
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Feit of fabel?

• We gaan een aantal uitspraken 
tonen over stress.

• Er zal een poll onder het scherm 
verschijnen.

• Je hebt 30 sec. om die in te vullen.



7

”
“Stress is alleen 
maar negatief.”
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Fabel

• Er zijn individuele verschillen in wanneer 
iemand stress ervaart en hoe hij/zij er mee 
omgaat.

• Stress is subjectief. 

• Zowel te weinig als te veel stress kan tot 
problemen leiden

o Te weinig: verveling, onderprikkeling

o Te veel: overstresst, burn out
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Stress is niet altijd negatief…

• Ideaal niveau van stress leidt 
zelfs tot de beste prestaties.
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”
“Stress kan 

iedereen 
overkomen.”
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• Stress is een normaal onderdeel van het leven
• Stress kan bij iedereen voorkomen.
• In iedere bevolkingslaag of beroepscategorie.
• Je bent niet ‘raar’ omdat je stress hebt. 
• Ook positieve gebeurtenissen kunnen stress met zich meebrengen.

Feit
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”
“Stress is een 

teken van 
zwakte.”
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Fabel

• Stress is geen psychische stoornis. 
• Het is ‘teveel’ van een ‘normaal’ gevoel.
• Veel voorkomend gezondheidsprobleem. 
• Er is nog veel taboe rond stress. 
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”
“Als je geen 
symptomen 

vertoont, heb 
je geen stress.”
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• Afwezigheid van symptomen wil niet zeggen dat je geen stress 
hebt.

• Alert zijn voor de eerste signalen!

• Je kunt symptomen ook camoufleren.

Fabel
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”
“Medicatie is 

de enige 
manier om 

stress te 
bestrijden.”
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• Er zijn heel veel verschillende manieren om je stress te verlagen
• Wees je bewust van de oorzaak van je stress. 
• Indien je medicatie zou gebruiken: praat er steeds over met 

huisarts!

Fabel
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”
“Stress is 

overal, maar je 
kan ermee 

leren omgaan.”



19

• We kunnen niet verhinderen dat we in stresserende situaties 
terecht komen.

• We kunnen wel onze reactie op die gebeurtenissen controleren.

Feit
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Stresskwetsbaarheidsmodel
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• Een onvermijdelijk deel van het leven

• Fysieke en mentale spanning

• Niet enkel negatief!

Wat is stress? 
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Hoe werkt stress? 

Stress-kwetsbaarheidsmodel
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• Grens aan de stress die je aankan

• Verschilt van persoon tot persoon

• Afhankelijk van vele factoren 

-> iedereen heeft een grens: als je er genoeg 
lasten op stapelt, kan je elke boot doen 
zinken…

Stressweerbaarheidsgrens
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Stresskwetsbaarheidsmodel

Stressweerbaarheidsgrens
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• Terugkerende vorm van stress

• Vaak gerelateerd met:

• Gezin

• Werk

• Financieel

• Vaak onopgemerkt, niet te onderschatten!

Dagelijkse stress
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Stresskwetsbaarheidsmodel

Dagelijkse stress
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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

Acute stress
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• Optelsom van de dagelijkse en de acute stress.

• Je merkt stress op wanneer stress boven de 
stressweerbaarheidsgrens komt.

Totale stress
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Stresskwetsbaarheidsmodel

Totale stress
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Wat is stress voor jou? 
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Stress = 

• wat je voelt

• wat je doet

• wat je denkt

• hoe je lichaam reageert

=> Wat zijn jouw stress-signalen?

Wat is stress voor jou?
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Stress-mannetje
W at z i j n  j o u w  s tre s s - s i gnalen? 
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Gedachten
Stressmannetje

• Ik ben niks waard.
• Wat gaat er nog allemaal gebeuren? 
• Het gaat van kwaad naar erger.
• Waarom maak ik me toch zorgen over zaken 

waarover ik me eigenlijk geen zorgen hoef 
te maken?

• Ik ben anders dan de anderen.
• Ik ben op, ik kan niet meer.
• Ik ga dat nooit kunnen.
• …
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Gevoelens
Stressmannetje

• Leeg
• Moe
• Prikkelbaar
• Snel 

emotioneel
• Schuldig
• Beschaamd
• …

• Down
• Onzeker
• Hopeloos
• Angstig
• Bitter
• Kwaad
• Verdrietig
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Lichamelijke signalen
Stressmannetje

• Gespannen spieren 
• Grieperig
• Futloos
• Gewichtsverlies of –toename
• Hoofdpijn 
• Ademhalingsmoeilijkheden
• Slaapproblemen
• Darm- of maagklachten
• Hartkloppingen
• Vapeurs
• …
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Gedrag
Stressmannetje

• Sneller kwaad reageren
• Plaatsen of zaken vermijden
• Meer fouten maken
• Meer drinken, meer roken, meer drugs 

gebruiken, meer gamen
• Meer of minder eten
• Afspraken niet meer nakomen
• Meer in de zetel blijven ‘hangen’
• Niet meer afspreken met vrienden of familie
• Het huishouden verwaarlozen of zichzelf erin 

verliezen
• Hobby’s laten vallen
• …
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Stress-thermometer
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Veelgestelde vragen…
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”
“Het volstaat 

om de oorzaak 
van de stress 

weg te 
nemen.”
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• De gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je teveel stress hebt, zijn 
één ding.

• Lange periodes van stress kunnen echter je denken/voelen en 
doen veranderen. Deze veranderingen hebben vaak niets te maken
met de oorspronkelijke oorzaken van de stress.

• Ze kunnen een eigen leven beginnen leiden en een vicieuze cirkel
vormen.

Fabel
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Denken:

• Meer negatief

• Meer doemdenken op voorhand

• Meer zelfkritiek

Doen:

• Meer vermijden, uitstellen, vluchten, terugtrekken

• Meer drinken, drugs gebruiken, eten, risicovol gedrag stellen, agressief zijn

• Extra tandje bijsteken – minder slapen

Voelen:

• Lusteloos, onzeker, prikkelbaar, angstig…

Gevolgen op denken/doen/voelen
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Als je ‘rood’ blijft negeren, gaat het van kwaad naar 
erger…

Negeer hoge stress niet!

Doe er iets mee!

Stress-thermometer
Rood licht
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• Observeer: hoe ziet ‘stress’ er bij mij 
uit?

• Kijk er naar en word je er bewust van.

• Vul het mannetje op je blad/in je 
werkboek aan. 

Oefening voor thuis

Sessie 1
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• Stress is normaal en menselijk.

• Dagelijkse stress + acute stress = totale 
stress

• Lange periode van meer stress dan 
stressweerbaarheidsgrens = 
problematisch

• een voorbode van ergere problemen als 
je er niets aan doet

• leer je eigen stresssignalen herkennen!

• KEN JEZELF!

Take home message

Sessie 1
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1. Wat is stress?

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

3. Stress aanpakken: stappenplan.

Overzicht sessies


