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Ontspannen als basis 
 

Ontspanning is de basis voor een leven die past bij jou. We hebben allemaal ontspanning en ook 

inspanning nodig om goed in balans te zijn. 

Onze maatschappelijke waarden daarin tegen maken dat we ontspannen minder belangrijk vinden 

dan inspannen. Heel jammer want daardoor raken we  juist uit balans en resulteert dit in 

verschillende ziektes die stress gerelateerd zijn. De lijst is heel lang, maar hoe dat werkt leg ik straks 

uit.  

 

Je stress systeem tot rust brengen 
 

Als eerste is het belangrijk om te weten hoe je stress systeem werkt om te begrijpen hoe je het ook 

weer tot rust kan brengen.  

1. Er bestaat positieve en negatieve stress: 

Positieve stress is het signaal dat ons aanzet om iets te doen. Het levert tijdelijk meer energie op en 

focus, waardoor je doelgericht gedaan kan krijgen wat je graag wilt. Bij positieve stress ervaar je de 

flow waarin je gemakkelijk dingen gedaan krijgt en het levert vaak meer energie op dan dat het je 

kost.  

Negatieve stress heeft gevolgen voor de gezondheid Negatieve stress komt van dingen die je energie 

kosten. Vaak zijn dat de dingen die je van jezelf moet, de eindeloze to-dolijstjes waar nooit een einde 

aan lijkt te komen. Maar ook van onvoorziene moeilijke periodes in je leven. Te denken valt aan 

ontslag, rouw, scheiding, verhuizing en ga zo maar door. Stress is bedoeld om voor een korte periode 

op te kunnen functioneren. Wanneer je onvoldoende herstelt en dus onvoldoende ontspant na een 

stressmoment zorgen de stresshormonen dat jouw lichaam zich blijft inspannen. Bij te lange 

inspanning komen gezondheidsrisico’s kijken.  

 

2. Niet alleen een burn-out is een gevolg van overmatige stress 

Ik ga je niet vervelen met eindeloze fysiologische theorie, maar wat goed is om te weten is dat er veel 

aandoeningen zijn die stress gerelateerd zijn. Wat het lichaam eigenlijk doet, is alles uitschakelen wat 

op dat moment niet belangrijk is voor daadwerkelijk fysiek overleven. Daardoor wordt bijvoorbeeld 

je voedsel minder goed verteerd, wat kan resulteren in maag-, darm- en ontlastingsproblemen. Nog 

een reactie van je lichaam is om het bloed heel snel door je lichaam te pompen en je bloed te stollen. 

Daar kunnen hart en vaatziekten door ontstaan. De ademhaling wordt oppervlakkig, waardoor 

organen te weinig zuurstof krijgen, waardoor verschillende aandoeningen kunnen ontstaan. Ook 

slaapproblemen zijn een bekend gevolg van overmatige stress. Kortom, stress heeft een hele grote 

invloed op onze algehele gezondheid. 

 



Het stress systeem is een oeroud systeem  
 

Het stress systeem is ontwikkeld om ons in leven te houden. Het mechanisme van vechten, vluchten 

en bevriezen wordt geactiveerd. Maar tegenwoordig hoeven we niet meer te vluchten voor de beer 

op de hoek. Maar wat triggert nu dan ons stress systeem? 

Angst is altijd de trigger voor het stress systeem. Dus als we inzichten hebben in onze angsten dan 

kunnen we ook weten wat het stress systeem aanzet. 

- Sociale druk 

Hoe wij ons bewegen binnen onze cultuur een maatschappij heeft een grote invloed op ons 

stress systeem. We hebben van nature een drang om binnen de groep te passen. Dat was 

vroeger in de oertijd ook nodig. Wanneer je buiten de groep valt, moest je het alleen 

opnemen tegen de elementen van de natuur. De overlevingskans was dan minimaal. Ons 

lichaam en DNA is er dus op gebrand om erbij te horen. Daarvoor passen we ons snel aan in 

de omgeving waar we ons bevinden. Ook nu nog! 

 

- Toxines 

Onze omgeving is snel veranderd, maar ons lichaam stamt nog uit de oertijd. Onze voeding is 

erg veranderd en ook hier zit een nadeel aan. We eten te eenzijdig en te veel bewerkt 

voedsel. Ons lichaam is dus de hele dag door bezig om stoffen te verwerken die eigenlijk niet 

goed zijn voor ons lichaam. Ik ben geen voedings expert, maar ik weet dat dit wel een invloed 

heeft op ons stress systeem.  

Bij toxines kun je denken aan: alcohol, drugs, cafeïne, suikers, bepaalde e-nummers, maar 

ook stralingen van apparatuur zoals de telefoon en de wifi die invloed hebben op ons stress 

systeem. 

 

- 24 uurs maatschappij 

We hebben alles tot onze beschikking, 24/7. De winkels zijn 7 dagen per week open, we 

hebben netflix waarop we alles kunnen bekijken, we hebben internet wat ons toegang geeft 

tot oneindig veel informatie en onze sociale media staat ons toe om 24/7 toegang te hebben 

tot sociale interactie. Ons stresssysteem is echter niet ingericht op deze 24/7 vorm van 

consumptie. Ons lichaam heeft echt downtime nodig om op te laden. Al deze prikkels zorgt 

dat ons brein altijd aanstaat en als ons brein continu aanstaat, staat ons lichaam dat ook. Het 

excuus om even een filmpje te kijken of te scrollen op je telefoon om ‘even niks te doen’ is 

dus niet echt niks doen. Je brein is nog steeds informatie aan het verwerken.  

Ook de triggers van continu nieuws en reclames zien en horen is slecht voor ons brein en ons 

stresssysteem. Het geeft een gevoel van de fear of missing out. Black Friday is daar een mooi 

voorbeeld van. De kortingen zijn juist dan extra hoog waardoor je het gevoel krijgt dat als je 

het nu niet koopt, de mooiste en beste deals aan je neus voorbij gaan. Je moet er dus bij zijn!  

  



Een ontspannen leven  
 

Hoe ziet in mijn beleving een ontspannen leven eruit? 

- Er is balans tussen inspanning en ontspanning 

- Je leven bestaat volledig uit doen waar je blij van wordt. 

- Je hoeft niet in te zitten over dingen die niet werken, je vertrouwt op een andere (misschien 

wel betere) uitkomst. 

- Falen bestaat niet 

- Je bent niet bang om iets te missen 

- Je hebt vertrouwen in jezelf en in het leven 

- Je ervaart dat je leven goed is zoals het is op dit moment 

Tevredenheid met je leven zoals het nu is, levert de meeste ontspanning op. We hebben vaak het 

idee dat we snel een resultaat moeten behalen en daarna het volgende doel alweer in gang moeten 

zetten om te behalen. We vergeten om te vieren wat we inmiddels allemaal al hebben behaald!  

Het leven gebeurt in het hier en nu en dat vergeten we wel eens. Meer gefocust zijn op wat er nu wel 

is, gaat je daar bij helpen.  

Herstellen van spanningsklachten of burn-out is een proces 
 

Het is niet fout, dat je spanningsklachten of een burn-out ervaart. Het is een signaal van je lichaam 

dat jij je leven anders mag invullen en nieuwe dingen mag gaan ontdekken. Je kunt niet een kant en 

klaar programma hebben hoe het  dan wel moet. Het is een proces van ontdekken, ervaren en 

schiften wat je wel en niet in je leven wilt. Het leven is net boetseren van een beeld. Je pakt een 

klomp klei en je gaat met je handen en je creativiteit aan de slag en je maakt er iets moois van. 

Gedurende het proces ga je bi 

jschaven, hier een beetje meer van en daar een beetje minder.  


