
Welkom



Waarom deze webinar? 

Bron: Monitor Gezond werken tijdens de COVID-19 uitbraak, 12.630 zorgprofessionals, Stichting IZZ



Praktisch: Registreren accreditatiepunt of ontvangen van 
bewijs van deelname

• Wij registreren jouw accreditatiepunt bij het Kwaliteitsregister V&V

• Voor andere register kan OpenUp een bewijs van deelname toesturen

• In de omschrijving van de video (onderin het scherm) vind je een link;

• Vul hier je e-mailadres en andere gegevens in. Je kunt dit formulier tot een dag 
na het einde van de webinar invullen;

• Wij zorgen voor het accreditatiepunt óf een bewijs van deelname.

Gebruik de chat alsjeblieft niet voor vragen over accreditatie. Vragen m.b.t. 
accreditatie kunnen gemaild worden naar webinar@openup.care

https://ipractice.typeform.com/to/NTRdUaob
mailto:webinar@openup.care


Vul de Poll in via deze QR code of de link in de chat



Wie zijn wij? 

Mirte Verkuijlen

GZ-psycholoog

Zoila Knel

GZ-psycholoog



Waarom voor jou? 

• Druk op de gezondheidszorg 

• Eerste golf en tweede golf Covid-19



Programma

1. Wat is stress?

Evolutie

Draaglast & draagkracht

Gevolgen van stress 

2. Omgang met stress:  

Cirkel  van Invloed

Gedachten

Lichaam

Gedrag

3. Vraaggesprek



Wat is stress?



Wat is stress?

Een definitie:

Stress is de emotionele en lichamelijke reactie die optreedt wanneer iemand zich 

probeert aan te passen aan veranderingen die het leven verstoren of dreigen te 

verstoren en die een persoon dwingen zich aan te passen.

Psychologie, M.Brysbaert, Academia Press, 2014



Stress ‘the spice of life’ & evolutie

• Stress is overlevingsdrang

• Vecht-vlucht-bevriesreactie 

• Moderne wereld met een oeroud stresssysteem

• Afgeleide beer (sociale media, overvolle 

ziekenhuizen, file etc.)    

• Hans Selye (1907-1982)

• Stress is van een nuttig evolutionair beginsel 

uitgegroeid tot groot probleem.



Bronnen van stress

1. Belangrijke levensveranderingen 

2. Dagelijkse irritaties

3. De perceptie van de persoon



Draaglast & draagkracht



Draaglast & draagkracht & Covid-19

1. draaglast stijgt

2. draagkracht daalt

3. onze perceptie heeft het zwaar te verduren



Stress op de werkvloer: voor zorgmedewerkers

• Werkdruk

• Gebrek aan autonomie

• Agressie

• Bureaucratie

• Gebrek aan intervisie/collegiale steun



Gevolgen van stress



Gevolgen van stress

• Acute / kortdurende stress

• Lichamelijke reactie op een situatie die 
mogelijk gevaarlijk is

• Zenuwstelsel bereidt ons voor op ‘vechten, 
vluchten of bevriezen’

• Bijnierenschors maakt cortisol 
(=stresshormoon) aan 

• Chronische stress



Ongezonde stress

• Twee belangrijke factoren die risico vergroten dat stress ongezond wordt: 

1. De intensiteit 

2. De duur van stress



Je lichaam als beste raadgever 

Lichamelijke stress reacties bij kortdurende / acute stress

• Versnelde ademhaling

• Ademnood

• Trillen

• Hartkloppingen

• Spierspanning

• Transpireren

• Veel plassen



Je lichaam als beste raadgever

Lichamelijke signalen bij chronische stress

• Vermoeidheid

• Doorslaapstoornis

• Eetlustverandering

• Gewichtsverandering

• Pijnklachten



Burn-out

• De meeste mensen krijgen n.a.v. stressvolle of zelfs traumatische gebeurtenissen geen burn-out. Men 
herstelt na een periode van stress goed. 



Omgaan met stress



Omgaan met stress (coping)

• Cirkel van invloed en betrokkenheid

• Gedachten

• Lichaam

• Gedrag



Cirkel van invloed en betrokkenheid



Cirkel van invloed en betrokkenheid

• Ontworpen door Stephen Covey, schrijver van het 

boek The 7 habits of highly effective people. 

• Bewustzijn van wat je wel en niet kunt 

beïnvloeden, kan rust en inzicht bieden. 



Cirkel van betrokkenheid 

• Alles waar je tijd en aandacht aan geeft 

• Ook dingen waar je geen invloed op 

hebt 

Voorbeelden:

• Het weer

• Het nieuws 

• Het gedrag van andere mensen
• Nieuwe Coronaregels 



Cirkel van invloed

• Alles waar je wel invloed op kan 

uitoefenen

• Randvoorwaarde: iets kan pas in je 

cirkel van invloed bevinden als het ook 

in je cirkel van betrokkenheid zit

• Voorbeelden:

• Positieve gedachten

• Inperken van (social )media gebruik

• Ontspanning en afleiding zoeken na 

een stressvolle gebeurtenis 





Gedachten beïnvloeden stress



Stress over stress

• Stress over stress: Wat als nu blijkt dat niet 
stress, maar de manier waarop je over stress 
denkt de grote boosdoener is? Mensen die 
veel stress ervaren maar niet geloven dat het 
schadelijk is, hebben veel minder kans om 
last te krijgen van de negatieve 
consequenties van stress.



Introductie cognitieve gedragstherapie

• Historie en toepassing

• Behaviorisme: puur gedrag, Pavlov, gedragstherapie

• Gedachten komen erbij: meer aandacht 

voor het innerlijk, Albert Ellis



Introductie cognitieve gedragstherapie

• “Niet de dingen zelf maken de mensen 
van streek, maar hun denkbeelden 
erover.”

• “Er is slechts één weg naar geluk en 
dat is op te houden met je zorgen 
maken over de dingen waar je geen 
invloed op hebt.”

Epictetus (50 – 130 na Chr)



“Elk nadeel heb zijn voordeel” 

Ook deze tijd heeft grote denkers…..



Het G-schema



Wat kun je beïnvloeden bij CGT? 

• Gebeurtenis

• Gedachten

• Gevoelens

• Gedrag

• Gevolg



Hoe ontdek je je gedachten? 

• Als je stress hebt, heb je veel gedachten

• Je hebt nu veel informatie gekregen

• Let even op je ademhaling: welke gedachten merk je allemaal op? 

• Noteer je gedachten



Voorbeeld uit de praktijk

Gebeurtenis

Drukke dienst achter de rug. Kom thuis. Man geïrriteerd dat ik zo laat ben.

Gedachte

Je hebt totaal geen begrip voor me

Gevoel

Onbegrepen, machteloos, boos, schuldgevoel

Gedrag

Kribbig reageren en alles op me nemen

Gevolg

Toenemende irritaties thuis



Je eigen gedachten bevragen

Gebeurtenis

Drukke dienst achter de rug. Kom thuis. Man geïrriteerd dat ik zo laat ben.

Gedachte

Je hebt totaal geen begrip voor me

Noteren: neem afstand van je gedachte

1. Bewijzen voor en tegen: klopt het nu wel wat ik beweer? Is het echt zo? Is het realistisch? Zo 
niet, hoe komt dit?

2. Zijn er alternatieve manieren om naar de situatie te kijken of deze te verklaren?

3. Is het helpend om zo te denken ? Levert het mij iets op?

4. Stel je voor dat de gedachte waar is en het ergste gebeurt, wat dan? Wat betekent dat voor mij? 
Hoe zou ik vervolgens hier mee om kunnen gaan?



Helpende gedachte

• Oud: Je hebt totaal geen begrip voor me

• Nieuw: Hij is ook gestrest. Ik ga begrip creëren

• Gevoel: lichte irritatie

• Gedrag: later op de avond bespreekbaar maken met ik-boodschappen

• Gevolg: meer begrip voor elkaar



Uitdagen van gedachten

Vier onderzoekende vragen:

1. Bewijzen voor en tegen: klopt het nu wel wat ik beweer? Is het echt zo? Is het realistisch? 
Zo niet, hoe komt dit?

2. Zijn er alternatieve manieren om naar de situatie te kijken of deze te verklaren?

3. Is het helpend om zo te denken ? Levert het mij iets op?

4. Stel je voor dat de gedachte waar is en het ergste gebeurt, wat dan? Wat betekent dat voor 
mij? Hoe zou ik vervolgens hier mee om kunnen gaan?



Lichaam als tool 



Ademhalingsoefening 7-4-8

• Doel van deze ademhalingsoefening is het parasympatische zenuwstelsel te activeren

• Voor een gevoel van rust en kalmte

Zo werkt het: 

1. Probeer een rustig adem ritme te vinden

2. Nadat je volledig hebt uitgeademd adem je 4 tellen in door je neus

3. Hou je adem nu 7 tellen vast

4. Adem 8 tellen uit. Blaas krachtig en gelijkmatig met getuite mond 



Lichaam als tool : gronding 



Experimenteer

• Ga op zoek welke techniek er bij jou past

• Ademhalingsoefening

• Bodyscan

• Spieren aanspannen/ontspannen



Voor meer ideeën, zie OpenUp programma. 

Lichaam als tool: ontspanning 

https://programmas.openup.care/nl/kaart/6-aandacht-en-focus-oefeningen-als-tools-voor-stress


Gedrag beïnvloedt stress 



Gedrag als tool

• Blijf geïnformeerd 

• Behoud routine

• Beperk je hoeveelheid nieuws die je tot je neemt 

• Houd contact met belangrijke anderen en collega’s 

• Beperk de hoeveelheid alcohol en drugs of stop 

• Beperk je screentime

• Lees hier meer over op de website van World Health Organization

https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health


Gedrag als tool: grenzen stellen

• Een belangrijke tool bij het handhaven van stress

• Vorig webinar ‘Grenzen stellen’: 

• Gedachten uitdagen over grenzen stellen

• Gebruik ik boodschappen: ik vind, ik voel, ik wil

• Wensen in plaats van verwijten

Kijk hier het webinar terug. 

https://www.youtube.com/watch?v=CM-elACzCFY&ab_channel=OpenUp


Samenvattend

• Wat is stress: normaal & helpend, soms ongezond

• Omgang met stress

• Cirkel van invloed

• Lichaam

• Gedachten

• Gedrag

• Doen!  



Verder verdiepen

• Van Bing Bang tot Burn Out – Witte Hoogendijk & Wilma de Rek

• Met de zon als kompas – Caroline van Hemert

• Verder oefenen OpenUp programma  “Omgaan met stress” 

• TEDx “Make stress your friend” Kelly Mcgonigal, gezondheidspsycholoog

https://programmas.openup.care/nl/omgaan-met-stress
https://youtu.be/RcGyVTAoXEU


Bedankt


