
DOORBREEK JE STRESSPATRONEN 
 

 
  

We worden wordt nu al ruim 2 jaar heftig gegijzeld door angst en 
onzekerheid. Eerst was het corona, nu is het de oorlog in Oekraïne en de 

economische gevolgen daarvan. En vanaf de herfst wellicht weer corona? Wie 
zal het zeggen? 

  
Feit is dat angst en onzekerheid een bepaalde mate van stress geven. Recent 

Amerikaans onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat we gemiddeld zelfs 
70% van ons wakkere leven in een verhoogde mate van stress leven. Dit gaat 

ongemerkt omdat we overal om ons heen stresstriggers hebben. We zijn 
inmiddels zo gewend geraakt aan dit stressniveau, dat de onbalans die stress 

met zich meebrengt de nieuwe balans aan het worden is. Dit is een 
gevaarlijke ontwikkeling. Chronische stress kan namelijk enorme tol eisen op 
je immuunsysteem en daarmee je fysieke en emotionele gezondheid negatief 

beïnvloeden. 
  

Bij State of Mind Network staan de Mind & Body centraal. Daarom helpen 
onze coaches haast dagelijks zowel particulieren als ondernemers in het 

ontdekken en doorbreken van hun stresspatronen. Om je hierbij een aanzet 
te geven, hebben we vijf belangrijke sleutels om stress te verminderen voor 

je. Met deze sleutels kan je vandaag nog aan de slag. 
  



1. Zorg voor een gezonde lifestyle. 
Doe je dit al, dan is dat geweldig, maar zo niet, dan is dit het moment om 
daarmee te beginnen. Regelmatig sporten, elke nacht minimaal 7-8 uur 

slapen, en een gezond eetpatroon aanhouden met veel fruit, groenten en 
magere eiwitbronnen vormen een bewezen, effectieve combinatie tegen 

stress, die je immuunsysteem versterkt. Als het in de gaten houden van al 
deze dingen al tot te veel stress leiden (bijvoorbeeld tijdens de feestdagen), 

probeer je dan in ieder geval aan één van deze dingen te houden. 
 

2.  Herken de vroege indicatoren van stress. 
Vaak heeft je lichaam eerder door dat je stress vasthoudt dan je hoofd. Let 

daarom op lichamelijke ongemakken, zoals moeite met slapen, 
gewichtsschommelingen, darmklachten of hoofdpijn. Dat kunnen stille 
indicaties zijn van overmatige stress. Ze kunnen je al besluipen nog ver 

voordat de stress met je immuunsysteem aan de haal gaat. 
 

3. Knuffel met je geliefden. 
Knuffelen zorgt ervoor dat je lichaam het hormoon oxytocine vrijgeeft, wat 

de hoeveelheid van het weerstandsverlagende hormoon cortisol en 
stresshormoon noradrenaline terugdringt. Vele onderzoeken laten zelfs zien 
dat knuffelen de kans verlaagt om ziek te worden. Voel je je wat minder fit, 
dan kan meer knuffelen de ernst van je symptomen verminderen. Dat komt 

omdat oxytocine je pijngrens, gevoel van welbehagen en herstel ondersteunt. 
Het hormoon ook kan worden geactiveerd door een gesprek met een goede 
luisteraar of door tijd door te brengen met vrienden. Zelfs 10 minuten op de 

bank zitten met je hond of kat kan volgens een onderzoek van de 
Washington State University je cortisolniveau verlagen. 

 
4. Leef meer in het nu. 

Bij stress of spanning gedragen je hersenen zich alsof er fysiek gevaar dreigt. 
Doe dus vooral rustig aan, kom in het moment, haal diep adem, en neem de 
omgeving in je op door te kijken, te ruiken en te luisteren. Wees mindful en 
rustig zodat je hersenen begrijpen dat er geen fysiek gevaar dreigt. Als je 

écht in gevaar zou zijn, zou je niet rustig aan doen. Dan zou je hele mentale 
coördinatie overgenomen worden door je zoogdieren- en reptielenbrein, 
waardoor je in overlevingsmodus komt. Maar in rust doet je prefrontale 

cortex weer mee. Dit is het voorste deel van de neo-cortex waar het logisch 



denken huist. In het moment kan je zelf rustgevende gedachten activeren en 
je lichaam verder tot rust laten komen. Dit is ook de reden waarom wij bij 
State of Mind Network o.a. trainen en coachen in Mindfulness Based Stress 

Reduction (M.B.S.R).   
 

5. Wees kritisch op je innercircle en maak keuzes. 
De mensen waar je het meeste mee omgaat hebben een enorme impact op je 
gemoedtoestand. Als je veel stress ervaart, kijk dan eens naar je innercircle. 

Zijn dit mensen die stress bij je triggeren of zijn dit mensen die je stress juist 
compenseren? Hoe is hun energie en wat is de impact hiervan op jouw 

energie? Wees hier kritisch in en kijk niet alleen naar de buitenste ring. Het is 
vaak juist de binnenring die de meeste impact heeft. Dus partner, kinderen, 
ouders, broers/zussen en vriendengroep. Praat ook met mensen en maak ze 
duidelijk hoe jij je voelt door wat zij doen of zeggen. Als dit niet verandert, is 

de keuze aan jou wat je doet. Zolang je achter je keuze staat, is het altijd 
goed. Klagen hoort er dan alleen niet meer bij. 

  
Als je het lastig vindt om bovenstaande sleutels toe te passen in de praktijk 

van jouw leven, laat het ons dan weten.  
We helpen al ruim 15 jaar mensen op hun route naar een leven zonder angst 

en stress. 
  

Vanuit liefde, 
  

Stacey Seedorf 
info@stateofmindnetwork.com 

 
 
 

 
 
 


