vrijdag 7 december 2012 www.destentor.nl

extra | 19

gezondheid

aan het stuur komt’
Wat is stress?
䢇 Het stresshormoon cortisol hoort

bij de ‘biologie’ van de mens. Het
helpt het lichaam de energie te
mobiliseren die nodig is om bedreigende situaties het hoofd te bieden (de zogenaamde vecht- of
vluchtreactie).
䢇 Langdurige stress echter zorgt ervoor dat dit oerinstinct zich tegen
ons keert; uiteindelijk gaan we situaties als gevaarlijk en bedreigend
zien die dat niet zijn. De ene mens
is hier gevoeliger voor dan de ander, maar bij vrijwel iedereen komt
er een punt waarop de lichamelijke
uitputting zijn tol begint te eisen
en er stevige klachten de kop opsteken: rsi, migraine, slaapproblemen, somberheid.
䢇 „Biologisch gezien is stress heel positief als die maar snel, liefst binnen vijftien minuten geneutraliseerd wordt”, zegt Emmy Duckers.
䢇 Duckers: „Serotonine is daarbij belangrijk. Deze stof gebruiken we
ook om onze emoties onder controle te houden. Het oneerlijke van
de natuur is alleen dat vrouwen
veel meer van dit stofje nodig hebben dan mannen, waardoor de
voorraad bij hen eerder op is.”

meest mee te maken heeft, is de advocatuur, laat recent onderzoek zien. Dirk Klees
weet er alles van. Eerst had hij zelf heel
drukke banen als advocaat en bedrijfsjurist.
En sinds vijftien jaar is hij coach van advocaten van vooraanstaande kantoren die kampen met langdurige stress. Naast rechten studeerde hij namelijk ook arbeidspsychologie.
„Er worden in de advocatuur stevige tarieven gevraagd en cliënten verwachten om
die reden dat je alles snel en foutloos doet”,
vertelt hij.
„Advocaten maken vaak heel lange werkdagen; van acht of negen uur ’s morgens tot
elf of twaalf uur ’s avonds. Er wordt vrijwel
automatisch vanuit gegaan dat je in dat ritme meedraait. En deze advocaten zijn ambitieuze, gedreven mensen; die willen dat
ook.”
Er komt echter een moment dat je ook als
advocaat net als iedereen ‘in het rood kunt
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raken’, zoals Klees dat noemt. „Of eigenlijk
heb je het dan niet over één moment, maar
over een geleidelijk proces. Als te grote werkdruk lang aanhoudt, dan word je uiteindelijk onvermijdelijk minder scherp. Daarom
gaan er dingetjes mis. Dat zorgt ervoor dat
je gespannener wordt. Je slaapt slechter,
wordt prikkelbaarder, gaat je meer zorgen
maken. Je krijgt daardoor moeite om te ontspannen, hebt bijvoorbeeld niet meer de
energie om te sporten. Totdat je op het
punt komt dat alles opeens een verplichting
is; dat je zelfs tegen simpele dingen als een
telefoontje op gaat zien. ‘Nee zeggen’ is de
oplossing, maar de meeste mensen doen
dat nu juist niet in de stresssituatie.” De
kunst is op zo’n moment van stapelende
stress met je collega’s of baas te spreken
over je situatie. „Goede bazen of hr-professionals signaleren tijdig op de werkvloer dat
het niet goed met iemand gaat. En dat is

fijn, want hoe sneller je erbij bent, hoe
meer eraan te doen is. Alleen: in deze crisistijd wordt er scherper op de kosten gestuurd en is er alle hens aan dek wat betreft
omzet en acquisitie en daarom is er soms
minder oog voor het welzijn van de eigen
mensen. Daarbij is het in de huidige omstandigheden ook nog eens lastiger om over
te stappen naar een andere baan als je vastloopt. Mensen hebben minder het gevoel
dat ze hun situatie in eigen hand hebben.”
Hoe kom je uit die negatieve spiraal? Wat
Klees de advocaten die hij begeleidt probeert te leren, is vooral dat zij ‘weer aan het
stuur’ moeten zien te komen. „Vaak hebben
mensen die burn-out zijn, het sturen opgegeven en hebben ze het gevoel een willoze
passagier te zijn in een voertuig van een ander. Men voelt zich hulpeloos en is niet
goed in staat zelf hulp te vragen. Trek grenzen. En communiceer daar over. Beperk je

2e toegangskaart gratis!

Profiteer als lezer van dit dagblad van deze speciale actie en
ontvang bij aanschaf van een toegangskaart (e-ticket) voor
de Vakantiebeurs 2013 een tweede kaartje gratis. Bovendien
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december 2012. Er is slechts een beperkt aantal kaarten voor deze
actie beschikbaar, wees er dus snel bij!
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werktijd. Ga daarnaast dingen doen in je
vrije tijd die je energie geven: sporten, afspreken met vrienden, naar de film gaan,
wandelen – wat dan ook. Zet in de auto bijvoorbeeld muziek op waar je vrolijk van
wordt. Het is belangrijk af en toe even afstand te nemen en over je situatie na te denken.”
Ook Emmy Duckers probeert de topvrouwen en managers die zij begeleidt in te laten zien hoe belangrijk het is om inzicht te
krijgen in hun eigen situatie. En hoe belangrijk het daarbij is om ‘herstelmomenten’ in
je dagritme te bouwen. „De één doet dat via
sport, de ander door het oplossen van een
Zweedse puzzel. Maakt niet uit, als je het
maar doet. Het moet bij wijze van spreken
net zo normaal worden als tandenpoetsen.”

dan 1400 exposanten voor u klaar met de ultieme vakantietip. Met
in 2013 nieuwe thema’s en nieuwe pleinen. Want op de Vakantiebeurs ligt de hele wereld aan je voeten.
- Per bestelling maximaal 3x een 2=1 ticket (6 totaal)
- Toegangskaarten zijn geldig op woensdag 9 januari of donderdag
10 januari 2013.
- Uiterlijk te bestellen t/m 11 december 2012, op = op!
- Toegangskaarten zijn in de vorm van een e-ticket!

Kassaprijs 2 kaarten

Lezersprijs 2 kaarten

€ 35,50

€ 15,25*

*- Deze prijs betaalt u voor een toegangskaart en daarbij krijgt
u dan de tweede gratis.

