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Stress als keuze

Christine Beenhakker

Stress, overspannenheid en burn-out zijn van-
daag de dag actueler dan ooit. Stress is echter 
ook van alle tijden. Van oorsprong is stress 

een verzameling reacties op fysiek gevaar, die 
wij delen met andere primaten en vele andere 
soorten dieren. 

De eerste fase: verstarren, vechten, 
vluchten
“Stress treedt op als je iets moet wat je niet 

In gesprek met arbeids- en gezondheidspsycholoog 
Marc Schabracq

Marc Schabracq werkt momenteel voor organisaties met mensen die bo-
ventallig zijn en binnenkort hun baan gaan verliezen. De transitie van 
werk naar geen werk betekent een ingrijpende verandering in hun le-
ven. Het gaat gepaard met de nodige stress en het maakt een totale aan-
passing van het dagelijkse leven noodzakelijk. Mensen herkennen hun 
eigen stress vaak niet, zo stelt Schabracq. Het stressproces doorloopt 
verschillende fasen. Schabracq legt ons uit hoe dit proces verloopt, wat 
de gevolgen kunnen zijn en wat wij van deze ervaringen kunnen leren.
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wilt, niet mag en/of niet kunt. Wanneer we 
een probleem niet kunnen oplossen, verliezen 
we de beheersing over de situatie en daarmee 
over onszelf. Dit verlies aan beheersing kan 
een emotionele oerreactie losmaken: we 
reageren alsof we in levensgevaar zijn en 
ons lichaam maakt zich klaar voor een van 
de drie ‘v-reacties’: verstarren, vechten of 
vluchten. Alleen, gebeurtenissen op ons werk 
zijn meestal niet levensbedreigend. Onze 
problemen laten zich niet oplossen door 
een collega of leidinggevende te bijten of te 
schoppen, of ons kantoor uit te rennen: we 
zullen deze reacties dus moeten onderdruk-
ken. Vechten komt gemiddeld wat meer bij 
mannen voor en leidt vaak tot sarcasme en 
cynisme. Vrouwen vluchten wat vaker, niet in 
de zin van het gebouw uitrennen, maar als 
een toevlucht zoeken, bijvoorbeeld door een 
vriendin of hun moeder te bellen. Dat is ove-
rigens wel gezonder dan vechten. Ze kunnen 
de spanning enigszins van zich afpraten, maar 
lossen ook niets op, want ze bellen niet met 
degene die het verschil kan maken. Verstarren 
en schrikken gaan meestal naadloos over in 
‘meekleuren met het behang’: je maakt jezelf 
onzichtbaar. Dan ben je eigenlijk al beland in 
de tweede fase van stress: je ‘zit het uit’ en 
wilt zo min mogelijk opvallen.” 

De tweede fase: uitzitten 
“Als we niet erin slagen het probleem op te 
lossen is de volgende stap ‘uitzitten’ en dat 
doe je door je gevoel uit te zetten. Dan ben je 
niet meer bang, je bent niet meer boos, maar 
je bent ook niet meer zo vrolijk. De wereld 
wordt kleiner, je werkt om de dingen heen, 
je ontwikkelt een soort tunnelvisie. De wereld 
wordt kleurlozer. Je gaat je onpersoonlijker 
gedragen en wordt minder effectief in je 
werk. Deze fase kan wel twee tot drie jaar 
duren en gaat ten koste van je immuunsys-
teem, want je leeft steeds op reserve-energie. 
Het hormoon cortisol heeft het dan over-
genomen, al is het adrenalineniveau nog 

steeds hoog. Je krijgt last van verkoudheden 
en griepjes die niet overgaan en steeds weer 
terugkomen. Dat kun je heel lang volhouden 
en het wordt vaak niet onderkend als stress.” 

De derde fase: instorten
“Op den duur kun je te maken krijgen met 
een intense vermoeidheid: we voelen ons ge-
heel uitgeput en kunnen met geen mogelijk-
heid meer verder. We zijn letterlijk opgebrand, 
burn-out. We zijn dodelijk vermoeid, we 
schieten heen en weer in onze emoties. Er is 
een algeheel gevoel van malaise en je onpret-
tig voelen. Twee dingen weet je heel zeker: dit 
nooit meer en mij zien ze hier voorlopig niet 
meer terug. Daarmee behoud je nog enigszins 
de regie over je eigen leven. Deze fase kan 
ook lang duren, dat hangt er ook heel erg 
vanaf hoe je behandeld wordt en hoe ver je in 
de burn-out bent gezakt. Je kunt ook allerlei 
lichamelijke en psychische klachten krijgen die 
ervoor zorgen dat je niet meer kunt doen wat 
je moet doen. Een voorbeeld hiervan is bij-
voorbeeld RSI (muisarm), wat vaak voorkomt 
bij brave mensen die doen wat hen wordt 
gezegd. Ze voelen zich vaak overvraagd, zijn 
geneigd tot vechten, maar onderdrukken 
dat. De spieren in de schouders en nek gaan 
vastzitten en dat kan leiden tot pijnklachten 
die uitstralen naar het hoofd. Als je dan veel, 
precieze vingerbewegingen moet maken, 
gaat dat trekken en kan er RSI ontstaan. 
Soortgelijke processen kunnen leiden tot 
fibromyalgie). Zowel RSI als fibromyalgie zijn 
heel invaliderend en gaan niet vanzelf weg. 

Je immuunsysteem kan ook instorten. Je bent 
dan vatbaar voor elk micro-organisme dat het 
belieft bij jou naar binnen te wandelen. Dat 
kan zelfs virale vormen van kanker betreffen. 
Meestal speelt de zwakste plek in je lichaam 
op. Dat kan je huid zijn – psoriasis of eczeem 
kunnen dan verergeren – of je rug – vaak 
met pijn onder in de rug. Het kan ook om je 
longen gaan, wat tot bronchitis, longontste-
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king of astma kan leiden. De bloeddruk kan 
omhoogschieten, met als mogelijk gevolg dat 
er een vaatje knapt in je hersenen, met alle 
desastreuze 
gevolgen van 
dien. Je choles-
terolniveau kan 
ook omhoog-
schieten, met 
als mogelijk 
gevolg een hart- of herseninfarct. Ook je 
maag of darmen kunnen klachten gaan verto-
nen. Stress uit zich altijd in je zwakke plek. Je 
kunt er overigens wel degelijk wat aan doen: 
wat ik nu vertel, vindt alleen plaats als je niets 
aan die stress doet. Het bovenstaande verhaal 
betreft het rauwe stressproces waarin niet 
wordt ingegrepen. 

Tenslotte kun je eerder een ongeluk krijgen, 
omdat je niet goed oplet, je concentratie-
vermogen afneemt en je aan andere dingen 
denkt. Je bewegingen worden ook wat 
strammer en houteriger, waardoor je je sneller 
stoot of je kopje naast de tafel zet. En het 
allergevaarlijkste is deelnemen aan het verkeer 
– oversteken zonder uit te kijken. Je loopt 
bijvoorbeeld tegen een autobus aan, omdat 
je niet oplet. Of je zit in je auto en je weet 
helemaal niet meer waar je bent.” 

Stressgevoeligheid vroeger en nu
“In deze tijd hebben mensen meer stress dan 
vroeger. Daar zijn verschillende redenen voor. 
Werk kent bijvoorbeeld veel meer mentale 
belasting dan vroeger. Van lichamelijke zwaar 
werk krijg je over het algemeen geen stress. 
Daar word je alleen maar fysiek sterker van. Bij 
stress reageert je fysiologie wel alsof je licha-
melijke zwaar werk doet, maar dat is dus niet 
het geval. Iets anders is dat mensen zich na 
het werk tegenwoordig meer laten vermaken: 
ze kijken televisie of gaan naar evenementen. 
Het is allemaal wat passiever. Mensen komen 
minder in beweging en zijn minder actief 

bezig. Het is voor een deel ook heel cyclisch: 
hoe meer stress je hebt, des te minder je de 
behoefte hebt actief bezig te zijn, en daarin 

wordt nu dus 
voorzien. Sociale 
media als face-
book maken ook 
de communica-
tie met anderen 
emotioneel vlak-

ker: je voelt elkaar letterlijk minder aan. 

In deze tijden van crisis melden mensen zich 
bovendien minder snel ziek, omdat ze bang 
zijn dat het tegen hen gebruikt wordt. Daar-
mee wordt stress dus venijniger, want die dag 
vrij waarmee je het had kunnen bijregelen 
neem je nu niet. Het duikt ook meer onder. 
Als je een vragenlijst gaat invullen, heb je 
zogenaamd nergens last van. Mensen willen 
niet als ziek, zwak en misselijk gezien worden, 
uit angst voor het verlies van hun baan.” 

Stress als keuze: de werkelijkheid onder 
ogen zien
“In hoeverre kun je kiezen voor stress? Heel 
veel mensen gaan te snel mee in iets waar ze 
eigenlijk niet in mee zouden moeten gaan. Ze 
worden overvraagd, en denken: dat gaat wel 
voorbij. 

Mensen duiken onder in de gewoonheid van 
alledag. Het leven van alledag is voornamelijk 
een kwestie van herhaling. Ga maar eens na 
hoe jij een werkdag begint, met al je vaste 
rituelen. Elke dag opnieuw dezelfde routines, 
in een vaste volgorde. Dat geldt voor je gehele 
zintuiglijke waarneming: je smaak, reuk, wat 
je ziet, wat je hoort, wat je voelt. Je onder-
werpt al je zintuigen aan heel vaste rijtjes prik-
kels, allemaal heel vertrouwd, met dingen die 
je zelf hebt uitgezocht en geordend. De dage-
lijkse routine is je comfortzone. Deze wijze om 
onze alledaagse werkelijkheid te begrenzen 
en in te richten, maakt het ons mogelijk onze 

Als mensen hun
 gewoonheid kwijtraken, 
kan dat tot stress leiden
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aandacht vrij te houden om onze doeleinden 
te bereiken. Anders gezegd: het houdt onze 
aandacht vrij voor ons werk en andere zaken 
die wij belangrijk vinden. Het geeft je een 
gigantische beheersing, want je weet precies 
wat je gaat doen en hoe anderen daarop 
gaan reageren, en je hebt vaste manieren om 
te repareren wat er misgaat. 

Het gezin waarin je opgroeit, geeft je be-
langrijke richtlijnen en leidraden voor hoe je 
dit leven moet leven, en dan vooral voor hoe 
je met anderen moet omgaan. In het gezin 
waarin je wordt geboren, doe je je eerste er-
varingen op met het leven en de anderen, en 
ontwikkel je je eerste manieren om daarmee 
om te gaan. Je doet dat door stilzwijgend de 
anderen na te doen en daar vervolgens je ei-
gen favoriete vormen in te vinden. Daarmee is 
het gezin waar je uitkomt heel bepalend voor 
hoe jij je opstelt in je verdere leven. 

Bij een ernstige verstoring van de gewoon-
heid, treedt een heftige vorm van stress 
op. Bijvoorbeeld als je je werk verliest als je 
langdurig voor één werkgever hebt gewerkt. 
Je raakt dan je vaste manieren van voelen, 
denken en doen kwijt, je status, je collega’s.” 

De kroon op je werk zetten
“Sommige mensen kunnen overigens in 
zulke situaties ook verrassend weerbaar zijn. 
Die kunnen het proces van de transitie onder 
ogen zien en duiden. Ze weten dat ze ook 
weer de weg omhoog kunnen inslaan. Tran-
sities komen een aantal keren in een mensen-
leven voor. Daarmee is die weg omhoog ook 
een heel goed gedocumenteerd verschijnsel. 
Het enige is, dat als het net is gebeurd je vaak 
de weg omhoog niet ziet. Als je dan zegt: ‘Je 
komt hier sterker uit’, geloven ze dat niet. 
Maar toch, elk mens is goed genoeg voor 
zijn eigen leven. De kunst is om die vermo-
gens weer in te zetten. Wat je kunt doen is 
afscheid nemen, uitrusten, eens om je heen 

kijken en bedenken: wat vond ik vroeger 
ook alweer leuk? Wat is daarmee gebeurd? 
Nu kun je een keuze maken. Jij hebt het nu 
voor het zeggen. Ik ben er altijd erg voor dat 
mensen hierbij gebruikmaken van wat ze 
hebben geleerd in hun arbeidsverleden en dat 
ze dat in een andere setting of rol toepassen. 
Probeer wat je kunt een plek te geven, zodat 
het leuker wordt. Zet de kroon op je werk, 
maak een stap. Zo kun je weer congruent zijn 
en samenvallen met wat je doet.”

Dr. Marc J. Schabracq is psycholoog en 
heeft als onafhankelijk organisatieadvi-
seur en trainer in een groot aantal Eu-
ropese profit- en non-profitorganisaties 
ervaring opgedaan met de menselijke 
kanten van verandering. Daarnaast was 
hij van 1973 tot 2008 verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
www.humanfactor.nl 

Meer lezen
• Schabracq, M. (2010). Wat nu? 

De inrichting van je verdere loop-
baan. Schiedam: Scriptum. 

• Schabracq, M. (2008). Changing 
Organizational Culture. Chiches-
ter: J. Wiley & Sons.


