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Stress is onvermijdelijk. Maar dat is niet erg, want stress kan positief en 
stimulerend zijn. Maar stress kan ook uw productiviteit en zelf uw gezondheid 
schade toebrengen. Wat is precies het verschil tussen negatieve en positieve 

stress. Plus acht tips om negatieve stress te voorkomen. 

 
Volgens onze ervaringen is stress goed zolang de druk die op iemand gelegd wordt 
aansluit bij zijn of haar capaciteiten en 'span of control'. In deze situatie is stress een 
stimulerende factor die bijdraagt om beter en meer te presteren. 

Eustress en distress  

Deze vorm van stress, dat ‘eustress’ wordt genoemd, is de energie die mensen 
voelen als ze een uitdagende klus moeten klaren en die ze zelfvertrouwen geeft. Als 
de druk echter te hoog wordt en mensen niet meer kunnen voldoen aan de eisen die 
aan ze worden gesteld, dan treedt negatieve stress op, oftewel distress. Die vorm 
van stress kan uiteindelijk gezondheidsproblemen opleveren. 

Werkstress  

Uit een recent onderzoek blijkt dat acht op de tien leiders vinden dat werk de 
belangrijkste stressveroorzaker is. De leiderschapsrol die zij vervullen verhoogt die 
stress. Tweederde van de ondervraagden vindt dat het stressniveau hoger is dan vijf 
jaar geleden. 

 

 

 

 

De onderzoekers hebben tips hoe negatieve stress is te voorkomen. 

 

1. Herken de signalen : Weet wanneer uw lichamelijke reacties vertoont als 
gevolg van stress. 

2. Creëer een ritueel : Maak er een gewoonte van om regelmatig een 
'stresspauze' te nemen 

3. Ga er tussenuit : Zorg ervoor dat u duidelijke grenzen aanbrengt tussen werk 
en privé. 

4. Zorg voor ondersteuning : Bouw aan een netwerk van mensen die u kunnen 
assisteren en daarmee een deel van de stress wegnemen. 

5. Organiseer uw werk : Bekijk hoe u uw werk beter kunt organiseren. Welke 
taken zijn belangrijk en urgent en welke niet? 

6. Laadt u zelf weer op : Bouw tijdsmomenten (vakantie) in om uzelf weer 'op te 
laden'. 

7. Breng balans aan : Zorg dat 'balans' een kernwaarde voor u wordt en kies 
activiteiten die voor u balans brengen. 

8. Ga sporten: Ga regelmatig sporten. Dat helpt uw emoties beter te reguleren 
en geeft rust.  
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Ademhaling 
 

 
Stress heeft een directe invloed op je ademhaling. Wanneer je zenuwachtig en 
gestresst bent, adem je oppervlakkiger en sneller. In extreme gevallen gaat de 
ademhaling te snel en verlies je de controle erover. We spreken dan van 
hyperventilatie. Dat staat in scherp contrast met de rustige, diepe ademhaling van 
iemand die ontspannen is. 
 

Ademhalingsoefening 1 

Dit is een ademhalingsoefening voor ontspanning en tegen stress. Deze oefening 
blijkt niet makkelijk te zijn. Veel mensen zullen namelijk merken dat ze als het ware 
verleerd zijn enkele minuten rustig te blijven liggen zonder te bewegen. 

� Ga op je rug op de grond liggen 
� Buig je knieën, zonder dat je lenden volledig in contact komen met de grond 
� Probeer gedurende een drietal minuten onbeweeglijk te blijven liggen 
 

Concentreer je op een rustige ademhaling 
 

Ademhalingsoefening 2 

Dit is een ademhalingsoefening te zijn voor ontspanning en tegen stress. 

� Ga op je rug op de grond liggen 
� Buig je knieën, zodat je lenden volledig in contact komen met de grond 
� Leg je handen op je buik 
� Adem in via je buik, voel met je handen hoe je buik uitzet tijdens het inademen 

en weer intrekt tijdens het uitademen 
 
Concentreer je gedurende een tweetal minuten op een rustige ademhaling 



Assertifuture                                                                                                          - 4 - 
 

 
Ademhalingsoefening 3 

Dit is een ademhalingsoefening voor ontspanning en tegen stress. 

Neem de volgende stabiele lichaamshouding aan: 

� Spreid je voeten ongeveer op schouderbreedte 
� Kantel je bekken zodanig dat de uitholling in je onderrug zo veel mogelijk 

verdwijnt 
� Breng je gewicht op je voorvoeten 
� Laat je armen ontspannen naast je lichaam hangen 

 
Voer een vijftal borstademhalingen uit en schakel dan gedurende een tweetal 
minuten over op een rustige, diepe buikademhaling. Voel het verschil tussen de buik- 
en de borstademhaling. 
 

Ademhalingsoefening 4 

Dit is een ademhalingsoefening voor ontspanning en tegen stress.  

� Wandel in een rustig tempo 
� Voer vijfmaal een borstademhaling uit en schakel dan over op de 

buikademhaling 
 
Wandel rustig rond gedurende een vijftal minuten: kijk voor je uit en blijf 
geconcentreerd op een rustige, diepe buikademhaling 
 

Ademhalingsoefening 5 

Dit is een ademhalingsoefening voor ontspanning en tegen stress.   

� Neem een zittende, staande of zittende houding aan 
� Voer vijf diepe buikademingen uit 
� Houd gedurende vijf tellen je adem in 
� Adem gedurende vijf tellen rustig uit 
� Stop gedurende vijf tellen met ademhalen 
 

Voer deze cyclus een vijftal keren uit 
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Mandala  
 
 
 
 
 
 Wat is het effect van een mandala?  
 

� Allereerst is de mandala een meditatiemiddel.  
� Je kunt ermee mediteren door ernaar te kijken of ze te kleuren.  
� Door met mandala’s bezig te zijn, laat je toe dat je ‘geraakt’ wordt door iets.  
� Dit kan iets van de buitenwereld, maar ook iets van je eigen persoon zijn.  
� Hierdoor leer je jezelf en de buitenwereld beter kennen.  
� Ook kun je een bepaalde rust krijgen.  
� Hierdoor werkt de mandala ook stressverlagend.  
� Het belangrijkste van de mandala is dat jij de baas bent. 

 
 

Enkele werktips: 

Deze activiteit is een ontspanning, geen verplichti ng.  

• Doe dit in een rustige omgeving 
• Doe het telkens je onder stress bent 
• Werk met een brede gamma kleuren 
• Kies jouw mandala vrijwillig 
 

Opgelet!  
 

• Kleuren betekent stress vermindering, relaxering 
• Creatie: wat wil je veranderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mandala’s 
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ASSERTIFUTURE BEHANDELT  

DE VOLGENDE ONDERWERPEN : 
 

 

 Aanwervingtechnieken 

  Assertiviteit 

 Commerciële actieplannen ontwerpen  

  Conflictbehandeling 

 Creativiteit 

  Directie assistente  

  Efficiënter telefoneren 

  Evaluatie en functioneringsgesprekken  

  Externe en interne communicatie 

  Interpersoonlijke communicatie 

  Leiderschap  

  Medewerkers motiveren 

  Onderhandelen op hoog niveau 

  Onderhandelingstechnieken voor aankopers 

  Onderhandelen op internationaal niveau 

  Onderhandelen met vakbonden 

  Opleiding van vormers  

  Onthaal van bezoekers  

  Prospectie 

  Schriftelijke communicatie  

  Spreken in het openbaar 

  Stress Management 

  Team building 

  Televerkoop 

  Time Management 

  Vergaderingen leiden 

  Verhoging van de creativiteit 

  Verkoopstechnieken 

  Zelfvertrouwen, zich durven bevestigen 

  
 

Stijgbeugellaan, 11 - 1150 Brussel. 

Tél:  +32 2 779 21 68 - Fax: +32 2 771 87 67 - GSM:  0475 33 13 15 

e-mail : assertifuture@online.be  

site : www.assertifuture.be  

 


