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1. Herken jouw stress 

symptomen 

Piekeren, concentratieproblemen, spanningshoofdpijn 
of een wankelend zelfvertrouwen. Wat zijn jouw stress 
symptomen? Dit helder hebben zorgt ervoor dat stress 
zal verminderen. Dus maak voor jezelf vier kolommen 
en bedenk wat stress met jou doet! 

 

• Wat gebeurt er in je lichaam bij stress? 

• Hoe verandert jouw denken onder stress? 

• Welke emoties horen bij stress?  

• Hoe verandert je gedrag op stressvolle 
momenten? 

 

De volgende keer als jij jouw stress symptomen herkend 
heb je de mogelijkheid om even een pauze te nemen. 
Even stoppen, om van daaruit bewust te kiezen en 
goed voor jezelf te zorgen. En dat is fijn, want zo krijg je 
je leven weer in eigen hand!  
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2. Doe wekelijks iets waar je 

blij van wordt 

Doe iets waar je energie van krijgt! En wat helemaal 

helpt om stress te verminderen is wekelijks iets NIEUWS 

doen waar je blij van wordt! Dus voorkom 

overspannenheid en relax.  

 

Het hoeft niet groots te zijn. Zet een bos bloemen op 

tafel, ga relaxen met een vriendin in de sauna of bel 

eens iemand op. Keep it simple and smile! 
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3. Blok je werkzaamheden 

voor innerlijke rust 

Plan je werkzaamheden in blokken per uur en laat je 

niet afleiden door ‘to-do’s’ uit telefoontjes of van 

collega’s. Zet je automatische meldingen van je 

mailbox uit en plan ook het behandelen van je e-mails 

in. En heel belangrijk! Neem tussendoor meerdere relax 

momenten. 

  

Zo heb je meer aandacht voor wat je doet, werk je 

effectiever en houd je het overzicht. Het indelen van je 

dag naar jouw wensen geeft je meer innerlijke rust en 

versterkt bovendien je zelfvertrouwen! 
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4. Verminder stress met 

inzicht in jouw reactiviteit 

Vaak ervaar je stress van buitenaf zoals een deadline 

op je werk. Opvallend is dat stress voor een groot deel 

wordt veroorzaakt door innerlijke processen: je 

automatische reacties aan gedachten en gevoelens 

die prompt opkomen op stressvolle momenten. 

  

Door op een frisse manier naar je reactiviteit te kijken 

kun je zelf stress verminderen. Meditatie en mindfulness 

oefeningen helpen je daarbij! 
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5. Verminder je dagelijkse 

prikkels 

Kies een dag in de week waarop de televisie uit blijft en 
je je mobiel offline zet. Onze hersenen zijn er in wezen 
helemaal niet voor gemaakt om de continue stroom 
aan prikkels te verwerken die we binnen krijgen via alle 
media. Wanneer je lichaam continue in de hoogste 
staat van paraatheid verkeert om ergens op te 
reageren houd je je stressniveau hoog.  

 

Verminder je stress en gun jezelf een schermvrije dag. 
Even geen online prikkels voor het naar bed gaan zorgt 
er ook voor dat je beter kunt slapen. 
 
 

Neem iedere week een dag vakantie 
Neem iedere dag een uur vakantie 

Neem ieder uur vijf minuten vakantie 
Neem iedere minuut tien seconden vakantie 
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6. Doe iets nieuws na een 

stressvol moment 

Klaag jij in tijden van stress steen en been bij je 

beste vriendin of kruip je lekker op de bank? Het 

doorbreken van deze vaste patronen helpt je om 

uit de negatieve stressspiraal te komen.  

 

Onderzoek wat jouw nieuwe activiteit wordt met de 

kwadrant oefening en voer deze nieuwe activiteit 

uit bij een nieuw stressvol moment. Zo stap je uit de 

negatieve spiraal en vergroot je jouw 

zelfvertrouwen en vitaliteit. 
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Kwadrant Oefening 
Noteer in de vlakken welke activiteiten jij 

onderneemt na een stressvol moment.  
(er is geen goed of fout antwoord) 

Alleen  

Samen 

Erbij  Er vanaf 

Bekijk het geheel. Wellicht dat er een vlak is waar jouw activiteiten 
ondervertegenwoordigd zijn. Bedenk dan een activiteit die in dat vlak past. 

En voer deze nieuwe activiteit uit bij een nieuw stressvol moment!  

bijv. op de bank boek 
lezen 

 

bijv. vriendin bellen 

 



7. Beweeg! 

Als je aan sport doet ben je met je aandacht 

helemaal in het nu; bij de inspanning die je levert en 

bij je ademhaling. Je bent niet met gisteren bezig of 

met plannen voor de toekomst. En als je in het nu 

bent krijgt je geest ruimte om tot rust te komen. Je 

blik is verbreed en de beperkte focus die met stress 

gepaard gaat verdwijnt. 

 

En realiseer je dit als je geen zin hebt om van de 

bank af te komen: Beperkte inspanning zorgt er al 

voor dat je lichaam endorfine aanmaakt waardoor 

je positiever denkt, je conditie verbetert en je 

energieniveau een boost krijgt. Dus alleen al een 

wandelingetje of de trap nemen op je werk zal jouw 

lichaam vitaler maken en stress verminderen. 

8 



8. Spreek je gevoelens uit 

Over je gevoelens praten, kan een opluchting zijn! 

Je hoeft niet zozeer te praten met degene die bij 

jou stress veroorzaakt. Het kan heel verhelderend 

zijn om jouw dilemma te bespreken met een goede 

vriendin of juist met iemand die verder van je 

afstaat zoals een coach of therapeut.  

 

Zowel het delen van jouw gevoelens als het horen 

van nieuwe invalshoeken werkt vaak bevrijdend en 

verzachtend. 
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https://www.sandraschoonhagen.com/coaching


9. Gezond eten geeft 

energie 

Stress heeft niet alleen een grote invloed op je 

geest, maar ook op je lichaam. Je lichaam staat in 

de hoogste staat van paraatheid en functioneert 

niet zoals en gezond lichaam doet. Je 

hormoonspiegel is uit balans waardoor je je extra 

aangetrokken voelt door zoetigheid en ongezond 

eten.  

 

Wil je stress verminderen probeer dan deze 

ongezonde verleiding te weerstaan en voedt je 

lichaam met een evenwichtig en gezond 

eetpatroon. Eet bijvoorbeeld vers fruit en groenten 

en probeer alcohol en cafeïne te laten staan. 
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10. Mindful Yoga, meditatie of 

mindfulness tegen 

overspannenheid 

Een doeltreffende tip tegen stress is het volgen van 

een mindfulness training of yoga lessen.  

 

Tijdens de mindfulness training leer je meer over 

jouw stress symptomen en krijg je praktische 

oefeningen om stress te verminderen voor de rest 

van je leven. 
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https://www.sandraschoonhagen.com/mindfulness-training-in-amstelveen
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Deze tips zijn samengesteld door mindfulness en 

compassie trainer coach Sandra.  

 

Kijk voor meer informatie op 

www.sandraschoonhagen.com 

Of neem contact op 

contact@sandraschoonhagen.com 

http://www.sandraschoonhagen.com/
mailto:contact@sandraschoonhagen.com?subject=Contact%20n.a.v.%20e-book%2010%20Tips%20stress%20verminderen

