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Medefinanciering door

Doelen
¡ Waarom stress als onderwerp in een Back@work traject?
¡ Verhogen van je kennis over stress
¡ Stilstaan bij mogelijke gevolgen van kortdurende en
langdurige stress
¡ Kennismaking met ontspanningstechnieken

Pijn en stress(hantering)

¡ Tips om stress aan te pakken

Waarom omgaan met stress
in een Back@work traject?

Stress

¡ Omgaan met chronische pijn vraagt veel energie, kan leiden
tot stress.

¡ Chronische pijn en/of fysieke beperkingen =>
verhoogde spanning

¡ Stappen richting hertewerkstelling zetten, kan verandering
inhouden:

¡ Verhoogde spanning/stress => negatieve invloed
op chronische pijn en/of fysieke mogelijkheden

¡
¡
¡
¡

Verandering in daginvulling, taken thuis
Mogelijks verandering in ervaren hinder
Nieuwe omgeving, nieuwe taken, nieuwe collega’s,…
…

¡ Deze stappen kunnen extra spanning met zich mee brengen

Pijn

¡ Daarom: hoe dit herkennen? Mogelijkheden om
dit aan te pakken?
¡ Betere vaardigheden: omgaan met stress =>
doorbreken negatieve spiraal

¡ Spanning voelbaar thuis of op werkvloer

Als inleiding een filmpje…

¡ https://www.youtube.com/watch?
v=hnpQrMqDoqE&feature=youtu.be

Wat is stress?
We kijken naar dit filmpje al staand.
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Wat is stress?
¡ = Natuurlijke reactie om snel en alert te reageren op gevaar
¡ = overlevingsmechanisme

DRAAGLAST

¡ Wanneer je meer inspanning levert dan gebruikelijk
(disbalans tussen draagkracht en draaglast)

Alle eisen en verplichtingen
Wat van jou gevraagd wordt
Kan uit verschillende hoeken komen
(bijv. werk, maar ook thuis, )

¡ Beeld van de weegschaal

Oorzaken buiten jezelf

Oorzaken vanuit jezelf

¡ Factoren op het werk:

¡ Lat voor jezelf hoog leggen

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Werkdruk
Werktempo
Moeilijke jobinhoud
Weinig sociale steun
Weinig waardering door bijv. Collega’s of leidinggevende
…

Wat je aan kan
Ervaring,
kwaliteiten,
persoonlijkheid

¡ Veel eisen van zichzelf, zowel thuis als op de
werkvloer
¡ Geen fouten mogen maken
¡ Perfectionistisch zijn

¡ Factoren thuis:
¡
¡
¡
¡
¡
¡

DRAAGKRACHT

Zorg voor gezin
Huishoudelijke activiteit
Sporten
Sociale contacten
Cultuur
…

¡ Gevoelig zijn voor stress
¡ Snel angstig zijn

Jij als persoon
¡ Aangeleerde gedragspatronen:
Temperament
¡ Veel zorg dragen voor anderen
¡ Hulp durven en kunnen vragen
¡ Niet meer bewust zijn van prioriteiten
¡ Biologische kwetsbaarheid: sommige mensen meer last van stress,
vermoeidheid, pijn

¡ Je eigen prestaties goed kunnen inschatten
¡ Geen ‘neen’ kunnen zeggen

¡ Neiging tot het maken van zorgen, sommige mensen reageren
angstiger dan anderen
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Onbalans tussen draaglast en
draagkracht
¡ Wanneer deze kortdurend schommelen (weegschaal),
geen probleem d.w.z.
¡ Meer draagkracht dan draaglast

Opdracht: Maak jouw
persoonlijke “weegschaal”
op
¡ Welke factoren dragen bij tot je draaglast?

¡ Meer draaglast dan draagkracht

¡ Wel problematisch als langdurig draagkracht wordt
overschreden

¡ Welke factoren dragen bij tot je draagkracht?

¡ Heb je het gevoel dat deze in evenwicht zijn? Of is
er sprake van een onevenwicht?

Welke signalen kunnen wijzen
op stress?
¡ Lichamelijke klachten
¡ Emotionele klachten
¡ Verstandelijke klachten
¡ Verandering in gedrag

Lichamelijke klachten

Emotionele klachten

¡ Hoofdpijn

¡ Snel geïrriteerd zijn

¡ Moeilijk in slaap geraken of veel wakker worden

¡ Snel huilen

¡ Spierpijn

¡ Zich gespannen en onrustig voelen

¡ Hartkloppingen
¡ Drukkend gevoel op de borst
¡ Oppervlakkige ademhaling
¡ Zich moe/lusteloos voelen

¡ Vlug emotioneel reageren
¡ Zelden lachen of glimlachen
¡ Sombere gedachten hebben

¡ Maag- en darmstoornissennim
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Cognitieve klachten

Veranderingen in gedrag
¡ Meer fouten, minder goed presteren

Verstrooid zijn

¡ Meer roken, alcohol of drugs gebruiken

Snel vergeten

¡ Meer slaap- en kalmeerpillen gebruiken

Concentratiemoeilijkheden

¡ Sociale contacten uit de weg gaan

Piekeren
Overdreven waakzaam zijn

¡ Minder presteren en meer fouten maken
¡ Niet meer kunnen ontspannen
¡ Geen energie meer hebben
¡ Meer of minder eten

Is dit herkenbaar voor
jullie of net niet?

Ja…
¡ Lichaam wordt klaar gemaakt voor lichamelijke actie
(vecht of vlucht-reactie);
¡ overlevingsmechanisme
¡ Gezonde dosis stress beïnvloedt prestaties positief

Heeft stress een functie?

¡ Stress kan ervoor zorgen dat je gefocust kan werken.
¡ Geldt enkel voor kortdurende stress, niet voor langer
durende stress
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Gevolgen stress?
¡ Signalen (lichamelijk – emotioneel – cognitief – verandering
van gedrag) negeren
¡ => overspannen raken
¡ Rust en ontspanning niet meer voldoende om te herstellen
¡ Lichamelijke en psychische gezondheidsklachten

Acute versus chronische stress

Effecten langdurige stress?
¡ Overspannen

Bedenk een aantal kortdurende (acute) stressoren.

¡ Uitgeput raken
¡ Burn-out

Wat zouden chronische (langdurige) stressoren
kunnen zijn?

¡ Fysieke en psychische gezondheidsklachten

Als je naar jouw situatie kijkt, herken je daar acute
en/of chronische stressoren

Opdracht: Bespreken van
stellingen

Stellingen over stress
¡ Van stress krijg je een maagzweer

¡ Doos met kaartjes
¡ Elke kaart bevat een uitspraak/stelling

¡ Enkele glazen wijn helpen bij stress
¡ Ik heb geen stress want ik heb nergens last van
¡ Stress werkt motiverend

¡ Wat is jouw mening over deze uitspraak? Waarom?

¡ Stress hoort bij succesvol zijn

¡ Dit bespreken in kleine groepjes

¡ Stress symptomen zijn voor iedereen dezelfde
¡ Stress komt door jezelf

Advies om de bespreking staand uit te voeren (dit
om het langdurig zitten af te wisselen met staan en
wat stappen ter plaatse)

Bron: Knack
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Signalen herkennen als
eerste stap
¡ De signalen van stress bij jezelf herkennen

Hoe kan ik stress
beheersen?

Wat kunnen we doen in geval
van langdurende stress?

¡ Niets mis met stress: een beetje stress kan maken dat we
zaken afwerken, vooruit raken, …
¡ Maar indien deze signalen blijven duren, niet negeren
¡ Indien herkend, wat dan?

DRAAGLAST

DRAAGKRACHT

Kunnen we vaak op korte termijn niet
aanpakken

meer invloed op !

Niet altijd invloed op, soms dingen die
deel uitmaken van ons leven, op ons
pad komen

Concrete zaken die e kan
veranderen
Bijv. Kan ik zaken anders
aanpakken?
Pak ik de zaken goed aan?

Hoe je draagkracht
verhogen/versterken?
¡ Grijp tijdig in!
¡ Neem voldoende tijd om te bekomen van stressvolle
situaties
¡ Zet op een rij wat voor jou stress veroorzaakt (zie: je
persoonlijke weegschaal)

¡ Handel kleine zaken zo snel mogelijk af & laat deze niet
samen komen
¡ Doe 1 ding tegelijk en neem daar de tijd voor.
¡ Stel grenzen en zeg ‘neen’ wanneer je te veel hooi op je
vork neemt

¡ Stel dingen die jij belangrijkst vindt voorop
¡ hou in je tijdsplanning rekening met onverwachte
gebeurtenissen
¡ Ga na of wat je van jezelf verwacht haalbaar is
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¡ Maak voldoende tijd vrij voor zaken die je
energie geven (zoals hobby’s en
vriendschappen).

We staan recht en doen
samen een
ontspanningsoefening.

¡ Bewegen is een goede uitlaatklep voor stress,
maar zorg ook hier dat je niet overdrijft
¡ Zoek uit wat jou het meest ontspanning en rust
brengt (plan deze ook in!)
¡ Gezond leven verhoogt je draagkracht: zorg dat
je voldoende beweegt en slaapt, eet gezond,
drink niet te veel alcohol of koffie en rook niet.

Als pauze een
buikademhalingsoefening
¡ Leg een hand op je buik (of twee handen in je zij)
Doel:
Langzaam in en uit ademen, om je ademhaling
regelmatig te maken
helpt om je ademhaling rustig te maken en je
spanning te verlagen.

¡ Adem in door je neus en tel tot drie, je hand die op je buik ligt
gaat omhoog
¡ Houd de lucht 1 tel vast
¡ Adem door je mond en tel tot 6, je hand op je buik daalt
¡ Houdt je mond in een tuitje en tel tot drie zonder verder te
ademen
¡ Sluit je mond en adem terug door je neus en tel tot drie, zet je
buik uit

Tips om deze oefening te doen:

- Oefen dit zeer veel: minstens 5 keer per dag, gedurende twee
minuten
- Doe het eerste op rustige momenten
- Om je beter te concentreren, sluit je je ogen

Andere
spierontspanningsoefeningen

- Maak daarna bewust tijd op regelmatige tijden om te
oefenen
- Oefen daarna op de momenten dat je het nodig hebt
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Waarom
ontspanningsoefeningen?

¡ Ontspanningsoefeningen verhogen het gevoel van controle
over je lichaam.
¡ Oefeningen inzetten om spanning te verminderen op pijn- en
stress momenten

Tips om baat te hebben van
ontspanningsmethoden

¡ Meer ontspannen houding
¡ Pijn ervaren (ik heb pijn, maar ik ben meer dan mijn pijn)
¡ Tekst als leidraad

Omgeving
¡ Bewust ontspannen is iets wat men moet leren ( vergelijk
met autorijden)

¡ Oefenen doe je best al zittend. Je kan ook liggend beginnen
oefenen. Neem dan een matje of matras die niet doorzakt.

¡ Herhaling is belangrijk!

¡ Belangrijkst is een rustige omgeving.

¡ Ontspanning met:

¡ Je kan best voor jezelf een moment inplannen. Als je dit op een
vast moment doet, kan je het meestal best volhouden.

¡ als doel controle over lichaam te laten voelen,
¡ Meer afstand van negatieve gedachten en herinneringen aan
constante pijn
¡ Niet: direct pijn verminderen

¡ Geleidelijke opbouw

Oefening baart kunst
¡ Een kind dat leert fietsen doet dit ook niet meteen op een
drukke weg.
¡ Doe deze oefeningen elke dag 1 keer. Houd dit twee
weken vol. Daarna kan je van de oefening gebruik kunnen
maken als je ze nodig hebt.
¡ Oefen eerst op rustige momenten, als je niet te gespannen
bent.

Relaxatiedagboek
¡ Vraagt dat je noteert welke
ontspanningsoefeningen je wanneer doet
¡ Weinig moeite
¡ Goed overzicht van wat al je gedaan hebt.
¡ Helpt in de opbouw van routine (vaste inplanning
van ontspanning)

Begin hiermee in de thuissituatie.
Dit kan ook helpen tijdens het
sollicitatieproces of om een job
vol te houden
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Opdracht
¡ Wat kan je doen op de werkvloer om met stress om te gaan?
¡ Wat kan je – buiten de werksituatie – doen om met stress om
te gaan?

Deze tips zijn ontwikkeld om burnout te voorkomen, maar zijn ook
waardevol om om te gaan met
stress. Deze helpen je zorg dragen
voor jezelf.

¡ Wat kan je op dit moment doen om je draagkracht te
verhogen? Wat ga je doen om dit te verwezenlijken?

Bij het zetten van een stap in je Back@work traject,
denk eraan deze tips toe te passen.
Bron: www.zorgnetvlaanderen.be

https://www.youtube.com/watch?v=LgzypKzzy-M

Terwijl we dit filmpje bekijken dat tips geeft
om stress aan te pakken, wordt gevraagd
recht te staan en ter plaatse wat te bewegen.

TRAJECTBOEKJE

Vragen in trajectboekje
¡ Vul deze vragen voor jezelf in
¡ Korte bespreking in kleine groepjes
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BRONNEN
¡ http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be
¡ Omgaan met stress. Een praktische leidraad voor cliënten
met chronische pijn. Patiëntenbrochure Pijnkliniek UZ Gent,
versie 2013.
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