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De coronacrisis kan heel wat emoties met zich meebrengen zoals angst, stress
en somberheid. Dit zijn normale reacties op een abnormale situatie. In deze brochure lees je hoe je met deze gevoelens kan omgaan, en hoe je best zorg draagt
voor jezelf en voor elkaar.
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1. Angst
1.1 Wat is angst?
Angst is een normale, gezonde en vaak beschermende reactie op stressvolle of
beangstigende situaties. Angst brengt het lichaam in een soort van alarmtoestand.
Zo bereidt het zich voor om zich te verdedigen tegen (mogelijke) gevaren.
Zowel fysiek, emotioneel als gedragsmatig kunnen we signalen van angst
opmerken:
•

Fysieke gewaarwordingen (met alle zintuigen): zweten, hogere hartslag,
snellere ademhaling, verhoogde spierspanning, duizeligheid, hoofdpijn

•

Emotionele veranderingen: gespannen gevoel, nerveus gevoel, angstgevoel,
alerter zijn

•

Gedragsveranderingen:
- Vechten: In actie schieten (veel adrenaline), erover praten, zich zorgen
maken, piekeren, slapeloosheid
- Vluchten: thuisblijven, afleiding zoeken, vermijden, middelenmisbruik
- Verstijven: Niets doen: je lichaam is in een waakzame voorbereidingsmodus

1.2 Angst in tijden van een pandemie
Een gevoel van angst ervaren in tijden van deze coronacrisis is normaal. Het is de
voorbereiding van ons lichaam tegen een mogelijk gevaar. Angst tijdens de coronacrisis kan zich als volgt uiten:
•
•

Angst voor je eigen gezondheidstoestand of voor de gezondheid van (oudere)
familieleden en vrienden.
Angst doordat je voortdurend gemonitord wordt of jezelf aan het monitoren
bent op mogelijke lichamelijke symptomen. Dit gevoel wordt regelmatig versterkt doordat ons lichaam zich extra bewust wil zijn van mogelijke veranderingen. Hierdoor ga je signalen die je voordien als normaal beschouwde nu ook
wantrouwen.
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•
•

Angst dat je anderen gaat besmetten
Angstige gedachten rond je toekomstige mogelijkheden of beperkingen, leven
en dood …

1.3 Hoe werkt angst?
Wanneer we geconfronteerd worden met een stressvolle of beangstigende gebeurtenis, vinden er verschillende processen plaats die ons in staat stellen op de
gebeurtenis te reageren. De emotie angst dient om ons te beschermen en voor de
bereiden wanneer er gevaar dreigt.

Lichamelijke reactie
•
Zweten, verhoging hartslag, verhoging ademhaling, meer spierspanning
•
Door deze lichamelijke reacties voelen we de angst
•
Veel van deze veranderingen lijken ook op kenmerken van een ziekte of virus
- Zweten
- Benauwd gevoel
- Moeilijker ademhalen
- Pijnlijke, gespannen spieren
Gedachten
•
De situatie/het gevaar wordt beoordeeld en ingeschat: ‘Ben ik zelf veilig?’ en
‘Is mijn familie veilig?’. Je maakt allerhande scenario’s over de aankomende
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situatie: ‘Wat kan er allemaal gebeuren of mislopen?’
Gedragsmatig: het lichaam bereidt zich voor om te...
•
Vluchten (ontsnappen aan de situatie): weglopen, isoleren/ contact met anderen vermijden, de kasten vullen met levensmiddelen
•
Vechten: actie gericht handelen, in tijden van corona extra hulpverlening bieden tijdens de epidemie
•
Bevriezen: geen initiatief nemen, keuzes aan anderen laten
Doordat angst op zichzelf ook spanning opwekt, leidt deze opnieuw tot (meer)
lichamelijke gewaarwordingen die de cyclus op gang houden.

1.4 Wanneer wordt angst paniek?
Angst is dus een normale reactie op stressvolle of beangstigende situaties. Je wordt
angstig en begint te zweten. Je ademhaling wordt sneller en oppervlakkiger en je
hart begint hevig te kloppen. Deze signalen zijn kenmerkend voor een angstreactie.
Wanneer we deze signalen interpreteren als de symptomen van een ziekte (zoals
het coronavirus) neemt de angst toe en worden de lichamelijke signalen heviger.
Op deze manier wordt een angstreactie een paniekreactie.
Onthoud dat een paniekaanval onaangenaam, maar niet gevaarlijk is. Door de
hoge stress is de kans zeer klein dat je flauwvalt. Hoe minder angstig je bent van
de lichamelijke veranderingen die door angst of stress opgewekt kunnen worden,
hoe gemakkelijker je een paniekaanval of moment van hyperventilatie weer onder
controle krijgt.
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Kenmerken van een paniekaanval
Vaak voorkomende gedachten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaak gevoelde lichamelijke kenmerken

•
Ik ga flauwvallen			•
Ik maak mezelf belachelijk		•
•
Iedereen staart me aan		
Ik moet hier weg			•
•
Ik ben niet normaal		
•
Er gebeurt iets vreemds
•
met mij
•
Ik word gek		
•
Ik krijg een hartaanval		
•
Ik ben besmet		
•
Ik ben ziek			

				•

Hartkloppingen
Hyperventileren
Misselijkheid (braakneigingen)
Verdoofd gevoel of tintelingen
Moeilijker kunnen zien
Ademnood
Pijn aan de borst
Koude- en warmte aanvallen
Je benauwd voelen
Spierspanning
Duizelingen
Je niet meer jezelf voelen (alsof je
iemand anders bent)
Zweten

1.5 Hoe ga ik om met angst?
Je kan op verschillende manieren met gevoelens van angst omgaan:
•
•
•
•
•

Een houvast hierbij is de apple-techniek (zie 1.6 Apple-techniek).
Bespreek je gevoelens met je omgeving (vrienden en familie). Ook zij ervaren
deze gevoelens.
Maak gebruik van activiteiten die jou helpen ontspannen en de batterijen weer
kunnen opladen.
Vermijd indien mogelijk alcohol en cafeïne.
Lees ook het hoofdstuk ‘Relaxatie’ voor meer informatie over hyperventilatie,
ademhalingsoefeningen, ontspanning en relaxatietechnieken. Je vindt op www.
uza.be/relaxatie ook audiobestanden met relaxatieoefeningen.
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1.6 Apple-techniek
•

Aknowledge

Als je onzekerheid, zorgen en angst opmerkt, erken deze dan voor jezelf. Deze
gevoelens mogen er zijn. Ze zijn een natuurlijke reactie.
•

Pause		

Reageer niet zoals je gewoonlijk zou doen, neem een pauze en adem.
•

Pull back

Vertel aan jezelf dat het piekerbrein aan het woord is en dat de behoefte aan zekerheid op dit moment niet helpend is. Gedachten zijn enkel gedachten. Een gevoel
kan er gewoon zijn. Geloof niet blindelings wat je piekerbrein je vertelt. Gedachten
zijn geen feiten.
•

Let go

Laat de gedachten of gevoelens los. Ze zullen voorbijgaan. Je hoeft er niet op in te
gaan. Je kan je voorstellen dat ze voorbijdrijven op een blad in de rivier of op een
wolk.
•

Explore

Exploreer het huidige moment. Want op dit moment in het hier-en-nu is het ok.
Merk je ademhaling en de gewaarwordingen daarbij op. Merk op hoe je voeten de
grond raken. Kijk rond en merk op wat je kan zien, horen, voelen en ruiken. Hieren-nu. Breng vervolgens je aandacht weer terug naar iets anders – je taken, wat je
aan het doen was voor je begon te piekeren, of doe iets anders, mindful met volle
aandacht.
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2. Piekeren
2.1 Wat is piekeren?
Piekeren is de cognitieve/denk component van stress, angst en somberheid.
Piekergedachten kunnen over het verleden gaan, maar meestal hebben deze
betrekking op verwachte problemen of negatieve gebeurtenissen in de toekomst.
Piekergedachten nemen daarom vaak de vorm aan van “wat als…-vragen”.
Deze negatieve piekergedachten volgen elkaar op waarbij er weinig tot geen ruimte
is om de andere aspecten te zien. Eenmaal je begint te piekeren, krijg je de ervaring
dat dit moeilijk te onderbreken is, wat kan leiden tot een gevoel van oncontroleerbaarheid. We spreken daarom van een soort van piekerketting waarbij het piekeren
zichzelf in standhoudt en versterkt.
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Het denken, voelen en doen zijn steeds sterk met elkaar verweven en beïnvloeden
elkaar. Piekeren (denken) leidt tot meer negatieve gevoelens (gevoel), die op hun
beurt leiden tot meer piekeren. Piekeren leidt dan weer tot minder activiteit (doen),
wat het piekeren nog meer bevordert.

Piekeren vraagt dus veel energie waardoor dit een weerslag kan hebben op het
lichamelijke functioneren.

•

‘Gewoon’ nadenken			 Piekeren
Veelzijdige, negatieve en 			
Eenzijdig, vooral negatieve
positieve gedachten			
gedachten, repetitief karakter/
					gist-effect
Doorlopen van fases van 			
Vastlopen in fases van
probleemoplossing			probleemoplossing
Ervaring van controleerbaarheid		

Ervaring van oncontroleerbaarheid

Gedachtegang gemakkelijk te		
Gedachtegang moeilijk te
doorbreken				doorbreken
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2.2 Waarom piekeren wij?
Het is heel menselijk om te piekeren; we hebben immers graag controle over (toekomstige) situaties. Doordat wij als mens zo’n ontwikkeld brein hebben en kunnen
vooruitdenken/anticiperen, leidt dit vaak tot piekeren.
Piekeren wordt dus door onszelf als nuttig beschouwd aangezien het een voorbereiding lijkt op de toekomst en het zinvol lijkt om vooruit te geraken. Dit is echter een
misvatting van ons brein. Piekeren zorgt ervoor dat onze focust ligt op het negatieve en verengt onze blik. Onze blik is vertekend en dit kan er voor zorgen dat er wij
problemen vergroten voor onszelf. Uit onderzoek blijkt ook dat de oplossingen die
piekerende mensen naar voren schuiven, kwalitatief minder sterk zijn.
Piekeren wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Zo is piekeren deels eigen
aan de persoon in kwestie, maar wordt dit ook mede beïnvloed door de combinatie
draaglast en draagkracht (zie hoofdstuk ‘Stress’).

2.3 Wat kan je doen om piekeren te onderbreken?
•

Bewustwording

In eerste instantie is het belangrijk om bewust te worden van je piekergedachten en
het feit dat je aan het piekeren bent. Piekeren gebeurt soms automatisch waardoor
we ons hier niet altijd van bewust zijn.
•

Piekermoment inlassen

Wanneer je veel piekert, kan je gebruik maken van een piekermoment om meer
controle over je gedachten te krijgen. Piekeren is een slechte gewoonte die wordt
opgeroepen door een bepaalde context. Als je deze gewoonte wil doorbreken,
wordt het belangrijk om aan stimuluscontrole te doen. Dat wil zeggen dat je zelf
gaat kiezen op welke momenten en plaatsen er nog wel “gepiekerd” kan worden.
Daarvoor zoek je een moment (niet ’s avonds voor het slapen gaan) van ongeveer
20’ per dag waarop je bewust gaat zitten piekeren of beter doelgericht nadenken
en dit op een vaste plaats. Elke dag zet je je voor die vaste periode neer en schrijf
je eventueel je gedachten neer. Zet bij beslissingsmoeilijkheden je lijstje voor- en
tegens eens op papier.
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Geef je volle aandacht aan het piekeren. Zelfs wanneer er niets komt, blijf je zitten.
Wanneer je op andere momenten piekert, zeg je STOP tegen jezelf, schrijf je eventueel het thema even op en stel je het denken uit tot je vaste piekermoment. Het kan
helpen om dan de ruimte waarin je bent even te verlaten. Vervolgens doe je een
activiteit die niet te verenigen is met piekeren (bv. focussen op de ademhaling door
het aantal keren in- en uitademen te tellen).
•

Probleemoplossing

Kom tot een goede probleemoplossing. Een probleemoplossingscyclus bestaat uit
een opeenvolging van enkele stappen:
•
Bewustzijn: wat is het probleem juist, en is het een oplosbaar probleem (door
jou?)
•
Accepteren: het probleem is er en mag er zijn: geen waarom vragen
•
Brainstormen: mogelijke oplossingen voor het probleem met hun voor- en
nadelen
•
Afwegen en kiezen: Kom tot een keuze, blijf niet zoeken naar een ideale
oplossing
•
Evalueren: werkt de gekozen oplossing.
Bij piekeren is het veelal op een van bovenstaande stappen misgelopen.
•

Kom uit je hoofd

Bij piekeren zit je in je hoofd; Je denkt na over het verleden, over de toekomst,
maar je zit niet meer in het hier en nu. En dat laatste helpt je net om minder te
piekeren. Laat je gedachten voor wat ze zijn en wordt bewust van wat je hier en nu
aan het doen bent. Ga wandelen, ga naar buiten, zoek afleiding en verplicht jezelf
om heel aandachtig en bewust te zijn in alles wat je doet.
Hierbij kan het helpend zijn om relaxatieoefeningen en mindfulness toe te passen
(zie hoofdstuk ‘Relaxatie’).
•

Creatieve uiting

Ook kan het helpen om je piekergedachten op een creatieve wijze te uiten. Maak
een tekening, werk met kleuren/foto’s, klei… en probeer deze negatieve gedachten
op deze wijze een plaats buiten jezelf te geven.

12 |

•

Opschrijven helpende en niet-helpende gedachten

Probeer eens op te schrijven welke paniekgedachten er zijn. Lees ze nog eens na…
deze helpen niet. Ze geven je meer stress! Probeer voor elke niet helpende gedachte
een helpende gedachte te verzinnen (Vb. “ik ga ziek worden, mijn kinderen gaan
ziek worden “ -> “Op dit moment ben ik oké en ik doe alles wat ik kan om goed voor
mezelf en anderen te zorgen”).
•

Apple-techniek

Bij angst en zorgen kan je ook de Apple-techniek toepassen (zie 1.6 Apple-techniek).
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3. Stress
Momenteel ervaren veel mensen stress door de coronacrisis. Dit is normaal
want we kennen het virus nog niet goed en we weten niet wat ons nog te
wachten staat. Maar wat is stress precies en wat doet het met ons lichaam?

3.1 Wat is stress?
Stress ontstaat wanneer er sprake is van een dreiging. Ook wanneer er een
onevenwicht is tussen wat van ons gevraagd wordt (draaglast) en wat we kunnen dragen (draagkracht) kan er stress ontstaan, zowel wanneer de draaglast te
hoog als te laag is. Dit is immers ook een dreigende omstandigheid.
Bij stress doet het lichaam het nodige om je te activeren en te wapenen tegen
een bedreigende situatie, bijvoorbeeld wanneer er een gevaarlijke hond opduikt. Je hartslag verhoogt, je hersenen, hart en spieren krijgen meer zuurstof
en het lichaam geeft suikers vrij voor meer energie. Tegelijk worden andere
lichaamsfuncties die op dat moment minder belangrijk zijn, tijdelijk op een lager pitje gezet, zoals groei, herstel en voortplanting. In die zin leidt acute stress
tot een gezonde beschermingsreactie van ons lichaam en ons brein.
Maar als stress chronisch wordt, is er een probleem. Je lichaam bevindt zich
dan voortdurend in een alarmfase en komt niet meer aan herstel toe en gaat in
uitputting. Dat heeft een negatieve impact op zowel ons lichaam als ons welbevinden en denken.
Na langdurige en chronische stress kunnen we ons verslagen voelen, ons
terugtrekken en depressieve gevoelens hebben. Dit wil niet zeggen dat we een
depressie hebben. Het is een gezonde, normale reactie die nodig is om onze
wonden te likken, onze beiden voeten terug op de grond te krijgen en er terug
tegenaan te kunnen gaan. Zie het als een “herlaadmoment”.
Als stresshormonen langdurig in ons lichaam blijven kunnen we wel in een
vicieuze cirkel terecht komen. Deze ziet er als volgt uit.
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Wanneer de stress tot meer angst, paniek en somberheid leidt en dit weer tot
meer stress leidt, kan langdurige of chronische stress soms leiden tot depressie,
burn-out en angststoornissen.
Daarom is het zo belangrijk om stress te verminderen als je last hebt van psychische klachten. Onze hersenen worden beïnvloed door de stress en dit heeft
een effect heeft op onze emotionele responsen en onze cognitieve functies, ook
op lange termijn. Mensen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het nemen
van beslissingen, plannen, sociaal gedrag regelen en impulsbeheersing.
Stress en psychische klachten werken elkaar dus vaak ook in de hand.
Lees zeker ook het hoofdstuk rond angst (hoofdstuk 1) en depressieve gevoelens
(hoofdstuk 4) indien je hierover meer wenst te lezen of tips zoekt over hoe
hiermee om te gaan.

3.2 Hoe uit stress zich?
Stress uit zich niet alleen in lichamelijke klachten, maar kan ook impact hebben
op onze gevoelens, gedachten en gedragingen.
Lichamelijke signalen
•
•
•

Versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk
Versnelde ademhaling, droge mond, duizeligheid, tintelingen
Toename spierspanning
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•
•
•
•
•
•

Nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, migraine,…
Maag-en buikpijn, misselijkheid, stoelgangsproblemen
Beven, trillen
Slecht slapen, vermoeidheid
Zweten, benauwdheid
Meer of net minder zin hebben in eten

Gevoelens
•
•
•
•
•

Benauwdheid
Onzekerheid
Angst
Droefheid
Prikkelbaarheid

•
•
•
•

Ontevredenheid
Schuldgevoelens
Gevoelens van lusteloosheid
Hopeloosheid

•
•
•

Ik ben niet goed bezig …
Ik doe niet genoeg …
Wat als …

•
•

Denken aan wat fout kan gaan
Het is mijn schuld

Gedachten
•
•
•
•

Concentratieproblemen
Piekeren
Constante to-do-list
in je hoofd
Had ik maar…

Gedragingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gejaagdheid
Ijsberen
Opvliegend
Nog meer willen doen en nog meer werk opnemen
Meer roken, drinken, medicatie
Klagen en zuchten
Vermijdingsgedrag
Snel praten
Prutsen aan huid/nagels

Dit zijn allemaal normale reacties (signaalgevers) die gepaard gaan met stress.
Na de eerste aangepaste reactie nodigen ze je uit om iets aan de huidige
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situatie te veranderen, al is dat niet altijd mogelijk.
Als je onvoldoende naar deze signalen luistert en je over je grenzen blijft gaan,
is de kans groot dat je nadien, wanneer het normale ritme zich aandient, er de
weerbots van ondervindt. Bovenstaande signalen kunnen dan aanhouden en
zelfs verergeren. Vaak besef je dan pas wat de stresssituatie met je deed. Weet
dat deze weerbots normaal is en je hier niet over hoeft te panikeren. Hij zal
ook niet bij iedereen even sterk zijn. Toch is zo mogelijk voorkomen beter dan
genezen. Alles wat je kan doen om de impact van stress in een zware periode te
minderen, kan helpen om deze weerbots kleiner en draaglijker te maken.

3.3 Hoe ga ik om met stress?
3.3.1 Praat erover met elkaar
Praat erover met elkaar. Je zal merken dat ook anderen stress ervaren. Je vindt
steun bij elkaar en je moet je al niet meer druk maken over ‘Waarom lukt
mij dit niet en mijn vriend(in) wel’, ‘Ik ben toch niet wie ik dacht, ben ik wel
geschikt voor deze job’. Je voelt je minder alleen met deze gevoelens. Twijfel
en onzekerheid zijn normaal en worden in acute stresssituaties mee ingegeven
door de stress. Door met elkaar te delen geef je ruimte aan sociale steun!

3.3.2 Verminder de draaglast en verhoog de draagkracht
In tijden van corona kan de draaglast (wat van ons gevraagd wordt) erg groot
zijn en is het voor velen minder realistisch om deze te verminderen. Zij zullen
dan vooral moeten inzetten op het verhogen van de draagkracht (wat we kunnen dragen).
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A. Draaglast verminderen
•

•

Kan je hulp vragen van anderen? Zijn er bijvoorbeeld buren bereid een
brood extra van de winkel mee te brengen voor jou zodat je je daar geen
zorgen meer over hoeft te maken? Of kun je bij de bakker een brood
reserveren?
Neem indien mogelijk je gsm niet mee naar de slaapkamer. Dit vermindert
de drang om nog snel iets te checken en zal bovendien een positief effect
hebben op je nachtrust.

B. Draagkracht verhogen
•
•

Denk aan de dingen die je in de periode voor corona rust brachten en probeer deze ook nu in te bouwen.
Neem vrije dagen als een rustmoment en maak er een pijler van. Voel je
niet schuldig om deze dag.

•

Bouw rustmomentjes in.

•

Als je denkt “ik heb hier geen tijd voor” bedenk dan welke zaken je energie
vreten en vervang deze door energiegevers. Volg je veel berichtgevingen
in de media over corona en geven deze je een leeg of opgedraaid gevoel?
Probeer ze te vervangen door een leuke podcast, een leuk boek, een ontspannend bad, …
Laat bij je ontbijt de multimedia nog even achterwege. Ga nog niet door
de berichtgevingen. Check nog even die mails niet. Geef jezelf een paar
minuten rust.
Probeer zeker voldoende rust in te bouwen voor het slapen gaan. Zo heeft
je lichaam tijd om de adrenaline te laten zakken en zich voor te bereiden
om te gaan slapen. Nog snel - snel even iets afwerken vlak voor het slapengaan zal je broodnodige slaap niet ten goede komen en zo ook de productiviteit van de volgende dag niet.
Zoek voldoende ontspanning. Verdere concrete tips hierrond vind je in het
hoofdstuk ‘Relaxatie’.

•

•

•
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3.3.3 Wissel copingstijl af
Er zijn in het algemeen twee grote manieren om met stress om te gaan (copingstijlen):
1) emotiegerichte coping
2) probleemgerichte coping
Het is belangrijk om voldoende tussen beide copingstijlen af te wisselen. Het
is niet zo dat een copingstijl altijd goed of slecht is. Gebruik je één dominante
stijl, loop je het risico vlugger in de problemen te komen. Sowieso hebben we
onze voorkeuren. Misschien herken jij je in één of meerdere copingstijlen?

A. Emotiegerichte coping van stress
De coronacrisis leidt bij iedereen tot een rollercoaster aan emoties, zowel
tijdens de crisis als achteraf. Heel wat mensen ervaren bijvoorbeeld zorgen rond
hun financiële situatie. Als je ziek bent of was, kan het zijn dat je hierrond ook
verschillende gevoelens ervaart. Je merkt misschien dat anderen je vermijden
en er stigma blijft hangen. Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt of je anderen
besmet hebt en dat dit gevoelens van angst en depressie versterkt.
Zoek een manier om met je emoties en gedachten aan de slag te gaan. Het belangrijkste is dat het oké is hoe je je ook voelt, dat jouw gevoelens en gedachten er mogen zijn en je ze dus probeert toe te laten. Probeer een onderscheid
te maken tussen dingen waar je wel en geen vat op hebt.
Waar je geen vat op hebt probeer je los te laten. Dit betekent niet dat je akkoord bent met de situatie of erin moet berusten maar wel dat je je niet actief
verzet tegen waar je niks aan kan veranderen. Probeer je energie te richten
op zaken die je wél kunt veranderen. Er zijn hiervoor verschillende soorten
copingstijlen (= manieren van omgaan met gevoelens en gedachten), in het
algemeen spreken we over actieve en passieve coping:
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•

•

Actieve coping kan zijn: afleiding zoeken, expressie van emoties, sociale
steun opzoeken, positieve herinterpretatie, spiritualiteit, ontkenning, routine en dagelijkse bezigheden behouden …
Passieve coping kan zijn: aanvaarding, mentaal losmaken, wishful thinking,
zelfbeschuldiging, verdoving zoeken in alcohol/drugs/eten

B. Probleemgerichte coping van stress
Welke problemen ervaar je? Heb je financiële zorgen ten gevolge van de coronacrisis? Ga na met welke dingen je zelf aan de slag kan en voor welke zaken je
anderen kan inschakelen. Wat is het probleem? Wat zijn mogelijk manieren om
het aan te pakken?
Ook hier maken we een onderscheid tussen actieve en passieve coping,
namelijk:
•

•

Actieve coping kan zijn: informatie opzoeken, plan opstellen en volgen,
probleemoplossing, assertief gedrag, communicatie over de problemen,
sociaal netwerk gebruiken.
Passieve coping kan zijn: cognitieve vermijding zoals afleiding zoeken, niet
aan opties denken en gedragsmatige vermijding zoals dingen uitstellen, op
zoek gaan naar anderen die het probleem voor jou mogelijks oplossen (vb.
medisch shoppen)

3.3.4 Kijk naar je omgeving en je eigen gedachten
Kijk ook eens naar je omgeving: gaan anderen op een andere manier met hun
gevoelens om? Jullie kunnen misschien iets van elkaar leren.
Je kan ook kijken naar je gedachten. Een gedachte is maar een overtuiging en
geen waarheid of feit. Vraag jezelf af of de gedachte je helpt. Zo niet, probeer
een helpende gedachte ter vervanging te geven. Bijvoorbeeld: ‘Wie weet wie ik
allemaal besmet heb’ vervang je door ‘Ik heb gedaan wat ik kon om mezelf en
anderen te beschermen’.

20 |

Zoek uit wat er voor jou werkt en vermijd dat piekergedachten met je op de
loop gaan. Bij piekeren is er vaak sprake van een falende probleemoplossing:
het probleem is niet oplosbaar door jezelf, of je hebt niet het juiste probleem
voor ogen, of je kan het probleem niet accepteren. Soms blijf je zoeken naar
een perfecte oplossing die er niet is, of blijf je hangen in een strategie die niet
werkt.
Hoe ga ik om met mijn gedachten? In het hoofdstuk ‘Piekeren’ vind je hier
meer informatie rond.

3.3.5 Blijf gezond
De beste manier om stress te bestrijden is gezonder te gaan leven, met meer
aandacht voor slaap, lichaamsbeweging, ontspanning en gezonde voeding.
Sociale en collegiale steun zijn tevens belangrijke pijlers. Ook mindfulnesstraining of relaxatie-oefeningen hebben vaak een goed effect. Anderen hebben
nood aan psychologische begeleiding of psychotherapie. Klassieke slaapmedicatie of kalmeermiddelen kunnen helpen om een moeilijke periode te overbruggen, maar zijn geen blijvende oplossing. Hou er rekening mee dat het tijd en
geduld vraagt om chronische stress aan te pakken: het is immers niet evident
om je leefpatroon blijvend en structureel te veranderen. Je huisarts is een goed
aanspreekpunt voor een eerste advies en verdere hulp.
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4. Depressieve gevoelens
Onderzoek wijst uit dat mensen na het doormaken van een epidemie depressieve gevoelens kunnen ervaren. In dit hoofdstuk willen we graag het onderscheid maken tussen depressieve gevoelens zoals neerslachtigheid, somberheid
en prikkelbaarheid enerzijds en depressie anderzijds, en hoe je deze bij jezelf
kan herkennen.
We geven graag enkele handvaten mee voor hoe je goed voor jezelf kan zorgen
tijdens deze periode. Voor we verdere uitleg geven, is het belangrijk om te
weten dat deze gevoelens niets zeggen over je karakter, je wilskracht of je doorzettingsvermogen. Bepaalde omgevingsfactoren, zoals het doormaken van een
epidemie of een quarantaine, kunnen maken dat de druk op mensen toeneemt.
Weet ook dat depressieve gevoelens voor een deel een reactie zijn op een
schokkende gebeurtenis of een periode van lange inspanning.
Depressieve gevoelens zijn een instinctieve overlevingsreactie en zorgen
ervoor dat je jezelf terugtrekt om te bekomen van een geleverde inspanning.
Je lichaam vraagt herstel. Zodra je je weer beter in je vel voelt, kan je er weer
tegenaan. Maar de reactie van verslagenheid is nodig om terug energie op te
bouwen en je aan te passen.

4.1 Hoe kan ik depressieve gevoelens voorkomen? Hoe zorg ik
voor mezelf?
•

Onderhoud je contacten, tijdens en na de isolatie. Voor mensen die zelf
Covid-19 doormaakten: neem na je quarantaineperiode je contacten terug
op. Voel je niet schuldig. Een groot aantal mensen heeft het virus doorgemaakt, je hoeft hiervoor geen verantwoordelijke te zoeken. Het virus is zó
krachtig en de besmettingsgraad zó hoog dat besmet raken in veel gevallen
niet te vermijden was. Jij hebt goed gehandeld door de quarantainemaatregelen te handhaven.
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•

Rust en slaap voldoende, maar ook niet te veel. Een duidelijke structuur
kan je daar bij helpen.

•

Eet gezond en drink alcohol en koffie met mate.

•

Beweeg voldoende, maak een wandeling of neem de fiets. Wat doe je normaal gezien graag van sport of beweging? Bekijk hoe je dit opnieuw kan
oppikken of volhouden.

•

Maak tijd voor ontspanning. Bekijk ook het hoofdstuk “Relaxatie” en maak
gebruik van de audiobestanden op www.uza.be/relaxatie.

•

Probeer je gevoelens niet uit de weg te gaan. Spreek over je ervaring met
anderen. Neem je gevoelens ernstig en deel ze met je gezin of vrienden. Al
doet het pijn, op langere termijn is het beter om onaangename gevoelens
toe te laten en beleven dan ze weg te duwen. Het helpt ook om je niet alleen te voelen met je gevoelens.

•

Wees mild voor jezelf en stel haalbare doelen voorop. Verwacht niet dat
je bergen kan verzetten tijdens deze periode, maar wees trots op de kleine
verwezenlijkingen die je maakt richting het hervatten van je normale
levenswijze en manier van zijn.

•

Ga op zoek naar wat je vroeger goed deed voelen. Kon je genieten van
het bakken van een taart, het lezen van een tijdschrift, tuinieren, het bekijken van een film,… zoek dan niet verder en tracht hierin een afleiding te
vinden.

•

Probeer ook je gedachten te observeren. Pieker je vaak over dezelfde
dingen? Maak je je veel zorgen? Blijf er niet alleen mee zitten, bespreek
ze met iemand waar je je goed bij voelt. Misschien worstelen jullie met
dezelfde zorgen. Zoek naar oplossingen en aanvaard bepaalde realiteiten
waar je op dit moment (nog) niets aan kan veranderen.
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•

Schrijf je gedachten op, het opschrijven creëert reeds een overizcht en
afstand, waardoor je gedachten minder in je hoofd opduiken. Ervaar je
bijvoorbeeld financiële zorgen door de epidemie? Win dan informatie in bij
je bank in verband met afbetalingen, bekijk welke maatregelen de overheid
introduceert, spreek erover met je familie of vrienden, misschien kunnen zij je uit de nood helpen,… Bekijk voor meer info ook het hoofdstuk
“Piekeren”.

4.2 Hoe herken ik een depressie bij mezelf?
Een depressie is te herkennen aan veranderingen in je gevoelens, gedachten,
gedrag en/of lichaam. Iedereen voelt zich wel eens down, futloos, of zit eens
in de put. Dit zijn normale gevoelens, die bij de moeilijkheden van het leven
passen.
Een periode waarin je je somber of neerslachtig voelt, is normaal. Meestal
duren zulke gevoelens enkele uren of dagen en nemen ze vanzelf weer af,
wanneer je je gevoel erkent en je bezorgdheden deelt. Dit hoeft niet te leiden
tot een depressie. Als je hier langere tijd last van hebt en je somberheid je
begint te hinderen in je dagelijks, sociaal of maatschappelijk functioneren, dan
spreken we van een depressie. Artsen kunnen een diagnose “depressie” stellen
vanaf 14 dagen.
Toch ervaart niet iedereen dezelfde klachten of dezelfde intensiteit van klachten. We bekijken samen deze vier aspecten:
•

Signalen op vlak van gevoelens: je somber, negatief of leeg voelen, minder
plezier ervaren aan dagelijkse activiteiten, je nutteloos voelen, je minder
waard voelen, je eenzaam voelen, je schuldig of beschaamd voelen, gespannen en paniekerig zijn.

•

Signalen op vlak van gedachten: negatief over jezelf denken, je moeilijk
kunnen concentreren, moeilijk beslissingen kunnen nemen, piekeren,
denken dat je dingen van vroeger niet meer kan, denken aan de dood of
zelfdoding.
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•

Signalen op vlak van gedrag: moeilijk aan iets kunnen beginnen, tot weinig of niets komen, geen fut hebben, weinig motivatie hebben, opgedraaid
of gestresseerd zijn, sociale contacten uit de weg gaan, trager zijn, jezelf
of je voorkomen minder goed verzorgen, risicovol gedrag stellen (zoals het
overmatig gebruik van alcohol), de neiging om overdreven te reageren op
mensen of situaties.

•

Signalen op lichamelijk vlak: je lichamelijk zwak of uitgeput voelen,
slaapproblemen hebben, geen zin meer hebben om te vrijen, lichamelijke
klachten zonder duidelijke oorzaak krijgen, zoals buikpijn, hoofdpijn, protesterende darmen, hartkloppingen,...

4.3 Wat kan ik doen als ik een depressie doormaak?
•

Neem contact op met je huisarts en bespreek je gevoelens. Hij of zij kan je
meer info geven over psychologische begeleiding of eventueel medicatie.

•

Probeer te aanvaarden dat je een depressie hebt. Geef jezelf tijd en heb
geduld met jezelf.

•

Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Dit helpt de anderen om je
beter te begrijpen en je beter te helpen. Het helpt ook om jezelf beter te
begrijpen en je gevoelens ook zelf te accepteren.

•

Zoek steun bij anderen die hetzelfde doormaakten. Voel je de nood om een
lotgenoot op te zoeken? Iemand die ook besmet was met Covid-19? Iemand
die ook sterk leed onder de maatregelen van de overheid? Een andere
zorgverlener die ook instond voor de zorg voor mensen met Covid-19? Het
kan veel betekenen te weten dat er nog mensen zijn die doormaken wat je
doormaakt.

•

Tracht geen beslissingen te nemen die verregaande gevolgen hebben zoals
bv. van werk veranderen, verhuizen of een relatie te verbreken.

•

Probeer je te ontspannen en dingen te doen waar je vroeger van kon genieten. Kom buiten, ook al heb je daar weinig zin in.
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•

Tracht je oude leefpatroon terug op te nemen. Werk toe naar een dagstructuur met regelmatige eet-, slaap- en beweegmomenten.

•

Indien je geneesmiddelen kreeg voorgeschreven, neem deze in volgens het
voorschrift.

26 |

5. Relaxatie
Lichamelijke spanning of geestelijke onrust leiden vaak tot nog meer spanning
en onrust. Zit je vast in een vicieuze cirkel van stress? Dan gaan wij je die helpen doorbreken. Wanneer we last hebben van een gespannen lichaam en een
onrustig hoofd, is ontspannen net heel belangrijk. Relaxatietechnieken preventief inzetten werkt uitstekend om je draagkracht hoog te houden. We geven je
een overzicht en tips voor de verschillende manieren van relaxatie.
Op www.uza.be/relaxatie vind je bijhorende relaxatie- en ademhalingsoefeningen met audiobestanden.

5.1 Manieren om te ontspannen
5.1.1 Ontspannende activiteiten
Er zijn tal van ontspannende activiteiten. Het komt erop dingen te kiezen die
voor jou werken: een warm bad nemen, muziek luisteren, tekenen, schilderen, handwerk, knutselen, zingen, muziek spelen, koken, een film kijken, een
gezelschapsspel spelen, gamen, lezen, dichten, puzzelen, schrijven, fotografie,
een dier strelen, tuinieren, in de zon zitten. Jij weet zelf het beste van welke
activiteit jij ontspant. Draag je graag je steentje bij? Kijk ook eens op www.
iedereenwetenschapper.be.

5.1.2 Lichaamsbeweging
Bewegen en sporten zijn erg efficiënte manieren om ons lichaam te ontladen
van stress.
Als je stress hebt, dan werkt actieve ontspanning zoals sporten en bewegen
het best. Door te bewegen raak je je opgebouwde spanning kwijt. Je wendt je
energie aan op een gezonde manier. De vermoeidheid die je nadien voelt, is
veel aangenamer dan vermoeidheid door stress. Je voelt je voldaan in plaats
van opgebrand.
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Lichaamsbeweging helpt bovendien tegen het bestrijden van kwaadheid, depressieve gevoelens, angst, piekeren en slaapproblemen. Beweging ondersteunt
dan ook alle lichaamsprocessen en boost je immuunsysteem. Sporten brengt je
mentaal in een andere omgeving, wat je helpt om anders te denken,
beter te relativeren en je creativiteit te boosten. Kortom: je krijgt een gezonde
geest in een gezond lichaam.
De bewegingsdriehoek beveelt aan om
minstens 150 minuten of 2,5 uur per week
matig intensieve inspanningen te leveren,
zoals tuinieren, fietsen, skaten of wandelen,
verspreid over verschillende dagen.

Sport liever niet meer de laatste 2 tot 3 uren voor je gaat slapen, zodat de
adrenaline die je aanmaakt tijdens het sporten opnieuw kan zakken. Ook als je
koorts hebt, laat je het sporten beter achterwege, ook nog de eerste dagen na
je koorts. Je lichaam heeft je energie dan vooral nodig om te herstellen.

Als je risico loopt om te vallen, bespreek dan eerst met je kinesist of huisarts
welke sporten of beweging je aankan.
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Concrete ideeën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korte wandelingen buiten, maar ook bv. naar een toilet gaan wat verder op
de gang
Trappen nemen
Stevige wandelingen maken
Fietsen, joggen, hardlopen,…
Dansen, aerobics, gymnastiek of balansoefeningen op een matje thuis
Yoga, Tai Chi, Pilates, Qi Gong, stretchen en vergelijkbare oefeningen op
een matje thuis
Spieroefeningen gericht op verschillende spiergroepen zoals je buik, billen
of armen
In de tuin kan je voetballen, badminton spelen of touwtjespringen
Raak geïnspireerd op blijfsporten.be

5.1.3 Sociaal contact
Sociaal contact is een krachtig middel om je te ontspannen. Hoewel dat nu
niet altijd fysiek kan, leven we gelukkig in tijden waarin telefonie en internet
het gemakkelijk maken om met elkaar in contact te blijven. Je gevoelens onder
woorden kunnen brengen, je samen amuseren en lachen, dragen uitstekend bij
tot ontspanning. Zoek elkaar daarom voldoende (virtueel) op. Deel je zorgen,
verzet je gedachten en blijf vooral ook plezier maken samen.
Wanneer je elkaar kan zien en horen zoals bv. op Skype of FaceTime, dan heeft
dat een positiever effect op ons stressniveau dan wanneer we mailen of chatten. Houd dat in je achterhoofd.

5.1.4 Ademhalingsoefeningen
Als er één instrument is waarmee je jezelf tot rust kan brengen en dat je altijd
op zak hebt, dan is het je ademhaling. Met je ademhaling kan je rechtstreeks
invloed uitoefenen op je zenuwstelsel. Dat laatste heeft een sympathische en
parasympatische tak, respectievelijk de gas en rem van ons lichaam. Net als
een auto hebben we beiden nodig om veilig vooruit te raken. In stress hebben
we de neiging om soms in volle gas te gaan, maar de rem blijft belangrijk om
nergens tegen te knallen.
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Bij het inademen gaat ons hart telkens een beetje sneller kloppen (gas), bij
het uitademen wat trager (rem). Door langer uit dan in te ademen worden we
rustiger. Door met de buik in plaats van met de borst te ademen ook. Beide
activeren ons recuperatiesysteem.
•

Een oefening: buikademhaling

Voorbereiding
Plaats één hand op je buik en één hand op je borst. Voel in eerste instantie
welke hand het meeste op en neer gaat. Als je het goed doet, dan gaat vooral
de hand op je buik op en neer wanneer je in rust bent. De hand op je borst blijft
nagenoeg onbeweeglijk.
Probeer vervolgens of het je lukt in liggende houding om vooral de hand op de
buik op en neer te laten gaan. Stel je voor dat je een ballon in je buik opblaast
en weer aflaat.
Instructies
- Zet of leg je met een rechte rug ontspannen in een gemakkelijke houding.
- Adem 3 tellen rustig in via je neus en laat je buik opblazen.
- Adem 5 tellen uit via je mond via een kleine opening tussen je lippen, zoals
een f, s of p- klank en laat je buik plat.
- Herhaal achtereenvolgens 2 en 3. Bij het inademen kan je tellen, bij het uitademen kan je telkens “ontspan” denken. Het aantal tellen kan je naar eigen
aanvoelen wat variëren, bijvoorbeeld 4 tellen in- en 6 tellen uitademen. Op
deze manier kan je je ademhaling vertragen tot 6 tot 12 keer per minuut.
Doe dit 2 tot 3 keer per dag en bouw op naar 5 tot 10 minuten per keer. Doe
het eerst liggend, later zittend, nadien staand en uiteindelijk ook tijdens een
activiteit.
Let wel, dit blijft een ademhalingsoefening, geen natuurlijke manier van ademen. Heb je problemen met ademen door je neus, dan mag je gerust ook door
je mond ademen of andersom. Word je ijl of duizelig, dan adem je vermoedelijk
te veel CO2 uit. Dit kan gebeuren wanneer je te snel of te diep ademt. Je kan
deze oefening altijd even laten evalueren door een psycholoog of kinesist.
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•

Oefeningen voor hyperventilatie

Door een teveel aan stress gaan sommige mensen (onbewust) lichtjes hyperventileren. We leggen je uit hoe dat in zijn werk gaat en wat je er tegen kan
doen.
Je ademhaling regelt het evenwicht tussen zuurstof (O2) en koolstofdioxide
(CO2). Bij inademen komt er O2 je lichaam binnen, bij het uitademen wordt
er vooral CO2 afgevoerd. Bij weinig lichamelijke activiteit produceer je maar
weinig CO2, en dus gaat je ademhaling traag en is de hoeveelheid lucht die je
in- en uitademt klein. Bij meer activiteit moet je meer lucht sneller uitwisselen.
In een stresssituatie gaan we sneller ademen om de verwachte hoeveelheid extra CO2 af te voeren, alleen komt deze extra CO2 er niet en komen we daarom
in een staat van hyperventilatie. We ademen te veel in verhouding tot onze
activiteit, waardoor we te veel CO2 uitademen.
Wanneer we te weinig CO2 hebben, geeft dat onaangename gevoelens zoals
benauwdheid, ademnood, duizeligheid, je ijl in je hoofd voelen, een bonzend
hart, verwardheid, angst, onwerkelijkheid, derealisatie, wazig zicht, tintelingen,
stijfheid, koude handen en voeten, pijn of druk op de borst, vaker zuchten en
geeuwen, opgeblazen gevoel, misselijkheid,... Deze onaangename gevoelens
houden de stress in stand of wakkeren hem verder aan. Soms blijf je net onder
de radar en krijg je enkel met vage klachten te maken, soms krijg je een hyperventilatie- of paniekaanval.
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Hyperventilatie is niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Vaak gaan mensen na
verloop van tijd chronisch hyperventileren omdat hun lichaam gewend geraakt
is aan deze verkeerde balans tussen CO2 en O2. De ademhaling lijkt normaal,
maar de balans zit verkeerd. Dan moeten we speciale ademhalingsoefeningen
met ademhalingspauzes doen om ons lichaam terug te laten wennen aan hogere CO2-niveaus.
1) Ademhalingsoefening
Buikademhaling (zie boven uitleg en instructie) met vasthouden van adem
volgens één van onderstaande schema’s:
Adem in: 3 tellen			

OF		

Adem in: 4 tellen

Adem vasthouden: 1-2 tellen				

Adem vasthouden: 4 tellen

Adem uit: 4-5 tellen					

Adem uit: 4 tellen

Adem vasthouden: 1-2 tellen				

Adem vasthouden: 4 tellen

2) Jezelf blootstellen aan hogere CO2–niveaus
Train jezelf om je adem langer te kunnen inhouden: Adem rustig in en uit.
Houd na de laatste keer inademen je adem vast, en hou dit zolang mogelijk vol.
Belangrijk is dat je de lucht op dat moment nog rustig opnieuw kan loslaten en
je dus niet al je CO2 in één keer met kracht uitpuft. Train jezelf, zodat je steeds
langer je adem kan inhouden. Als eerst doel kan je proberen om dit langer dan
een minuut te kunnen. Langer dan anderhalve minuut is niet voor iedereen
zonder gevaar. Train tot maximum 2 minuten.
3) Reddingstechniek: de schelp
Blijf je vastzitten in een hyperventilatie-aanval en krijg je je ademhaling niet
onder controle, dan kan je jezelf redden door gebruik te maken van “de schelp”.
Met je handen kan je een schelp maken die je voor je mond en neus kan
houden, zodat er geen lucht binnenkomt. Adem rustig in je handen tot je je
beter voelt. Op die manier adem je de CO2 terug in, waardoor de balans tussen
zuurstof en koolstofdioxide zich snel herstelt.
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5.1.5 Relaxatieoefeningen
Je vindt voor volgende oefeningen bijhorende audiobestanden op www.uza.be/
relaxatie.
Visualisatieoefeningen: ontspannen via beelden
Visualisatieoefeningen kunnen helpen om je gedachten af te leiden naar beelden die een natuurlijke ontspanning in je lichaam teweegbrengen. Je kan die
beelden zelf verzinnen of een geleid audiobestand volgen.
Een van de meer bekende toepassingen is het in gedachten oproepen van een
plaats of situatie waarin je je erg ontspannen voelt. Denk maar aan de zee, het
bos, een wandeling in de bergen, een kampvuur, een ruimte in je vertrouwde
woning of je droomtuin. Welke situatie je ook uitkiest, het is belangrijk dat je
deze zo volledig mogelijk voor de geest haalt. Probeer daarbij al je zintuigen
te gebruiken. Wat zie je? In welke kleuren? Wat hoor je? Wat voel je? Probeer
je ook de temperatuur, beweging, wind of aanrakingen voor de geest te halen.
Misschien kan je zelfs iets ruiken of proeven.
Een paar voorbeelden: stel je voor dat je onder een warme douche staat. Je
voelt je ontspannen en het water stroomt als een waterval door je heen, het
neemt de ongemakken uit je lichaam zich mee en doet deze wegstromen. Je
zou ook in je gedachten op reis kunnen gaan, of voor elke kleur van de regenboog een beeld oproepen dat je aanspreekt.
De meeste visualisatieoefeningen lenen zich bij uitstek om liggend te doen.
Voor het slapen gaan kan je er misschien zelfs je dromen mee inspireren.
De progressieve relaxatie: actieve spierontspanning*
Deze oefening is erop gericht om je lichaam zoveel mogelijk te leren ontspannen. Een voor een worden verschillende spiergroepen gespannen en dan weer
ontspannen. Door op voorhand het lichaam op te spannen én het verschil op
te merken tussen spanning en ontspanning, kan je tot een betere ontspanning
komen.
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Bovendien is het een goede oefening voor mensen die de spanning in hun
spieren niet meer zelf opmerken. Zo word je je bewust van de manier waarop je
door stress bepaalde lichaamsdelen opspant. Sommige mensen trekken onbewust hun schouders op, anderen gaan hun kaken klemmen.
Door telkens spanning en ontspanning per lichaamsdeel af te wisselen, kom je
geleidelijk aan tot volledige ontspanning. Hoe vaker je hiermee oefent, hoe korter je deze oefening kan maken. Geleidelijk aan leer je het woordje “ontspan” te
koppelen aan het gevoel van ontspanning.
*We raden deze oefening enkel aan voor mensen die nog een zekere mobiliteit
hebben. Het audiobestand gaat uit van een zittende houding met rechte rug op
een comfortabele stoel of zetel.
Passieve relaxatie: ontspannen door suggesties
Bij de passieve relaxatie kom je tot ontspanning door het beluisteren van verbale suggesties in plaats van visuele voorstellingen of je spieren op te spannen.
Het is een verkorte variant van de autogene training. Je roept een lichamelijke
zwaarte op die relaxerend is, voorafgegaan door suggesties over loslaten en
rust.
Deze oefening is ideaal om liggend te doen. Ze is ook ideaal om aan het einde
van de dag rust te vinden, alles los te laten en rustig te gaan slapen.
Adem-meditatie
Adem-meditatie is een basisoefening vanuit de mindfulness. Je leert je aandacht ermee te focussen op je ademhaling, je leert datgene los te laten waar
je niet mee bezig hoeft te zijn op dat moment. Mindfulness helpt ook om een
bewuste en accepterende houding te trainen. Je krijgt een dieper inzicht in hoe
je geest lijden creëert, je leert je patronen en valkuilen herkennen, gaat minder
piekeren en leert in contact met jezelf en je emoties te zijn.
De bedoeling van de adem-meditatie is om de ademhaling te volgen, niet om
deze te beïnvloeden of rustiger te maken. Toch merken mensen wanneer zij
mindfulness-oefeningen doen, dat ze rustiger gaan ademen en een ontspannen
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gevoel krijgen.
Adem-meditatie kan je zowel zittend als liggend doen. Bij ademhalingsmoeilijkheden kan het echter onaangenaam zijn op de ademhaling te focussen.
Wanneer je ademhaling angst opwekt, kan het wel een goede oefening zijn om
te leren louter je adem te observeren, zonder deze te willen veranderen.
•
•
•

Apps: Mindfulness coach app, Headspace, Calm
Andere mindfulness-oefeningen: Schrijf je in via levenindemaalstroom.be
en ontvang geleide meditaties van psychiater Edel Maex in je mailbox.
Autisme: www.mindfulnessbijautisme.nl/audiofragmenten

Hartcoherentietraining
Aan de hand van een ademritme dat je kan volgen op een app, kan je aan hartcoherentietraining doen. Met de app kan je de snelheid van in- en uitademen
zelf instellen. Aan de hand van de app ontvang je biofeedback over hoe coherent je ademhaling op je hartritme is afgestemd. Door het spelgehalte en de
feedback kan het makkelijker zijn om te oefenen en de training vol te houden.
•
•

Apps zonder biofeedback: Breathe, Coherence
Apps met biofeedback: HeartRate+ (gratis versie is een goede kennismaking), Stressreleaser, Symbiofi (Frans)

5.1.6 Algemene tips
•

Je mag gerust tijd nemen om te ontspannen.

•

Relaxatie is zoals fietsen, je moet het leren. In het begin oefen je met
vallen en opstaan en weinig resultaat, en dan plots ben je ermee weg en
verleer je het niet zomaar.

•

Ben je nog niet erg vertrouwd met ontspanningsoefeningen, oefen dan
vooral op momenten dat het wat rustiger is en je je nog redelijk ontspannen voelt. Op zulke momenten je je beter concentreren, leer je de technieken sneller en kan je ze later toepassen op moeilijkere momenten.
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•
•

Door tussendoor voldoende te ontspannen, kan je voorkomen dat je stresspieken te hoog worden.
In het begin zullen je gedachten nog vaak afdwalen, maar geleidelijk aan
verbetert dat. Afdwalende gedachten betekenen niet dat je het niet kan,
maar dat je nog wat meer moet oefenen.

•

Oefen dagelijks zoveel mogelijk op een vast moment, tot je de techniek
goed onder de knie hebt.

•

Draag comfortabele kleding, doe je schoenen uit, oefen in een voldoende
warme kamer of wikkel een warm deken rond je, zet je telefoon uit en zorg
ervoor dat niemand de kamer plots kan binnenvallen.

•

Ken je iemand die geen Nederlands spreekt, maar wel baat zou hebben wij
deze oefeningen? Ga naar www.care4refugees.org.

Surf naar www.uza.be/covid-19 voor aanvullende informatie op deze brochure.
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