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Maar… er is een boven- en

ondergrens aan de mate van stress

waarmee we goed kunnen

functioneren! Teveel of te weinig

stress is niet meer functioneel, maar

net destructief voor ons lichaam. 

Iedereen ervaart doorheen de dag een zekere vorm

van stress. Het aantal momenten op een dag

waarop we helemaal relaxed en ontspannen zijn is

eerder beperkt. We hebben nu eenmaal een

bepaalde spanning nodig om onze dagelijkse taken

goed te kunnen uitvoeren. Niets mis dus met een

beetje  stress!

De ‘WINDOW OF TOLERANCE’ (oftewel ons

stressvenster) is een handig concept waarmee het

wat visueler wordt. Met het stressvenster

beschrijven we de zone waarbinnen onze stress

hanteerbaar en zelfs doeltreffend is. 

Kijk even mee:
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Signalen van hyperarousal:

Actie!, emotionele overspoeling, waakzaamheid,

irritatie, snelle reactiviteit, boosheid, nervositeit,

piekeren, defensiviteit, agressie...

Signalen van hypoarousal:

Passiviteit, leegte, futloos gevoel, depressie,

verdoofd, niet aanwezig, gelaten,

afgestompt, gevoelloos, dissociatie...

Window of tolerance
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Wat gebeurt er als de spanning zo hoog oploopt dat

de bovengrens van ons stressvenster

overschreden wordt?! Om dit duidelijk te kunnen

uitleggen moeten we eerst even stilstaan bij de

manier waarop ons brein werkt. 

Doorheen de dag ervaren we veel prikkels,

gevoelens, gedachten en impulsen. Om dit goed te

kunnen verdragen moeten we over voldoende

veerkracht en tolerantie beschikken. Als dat zo is

blijft onze spanning binnen ons stressvenster en

kunnen we onze stress goed hanteren. 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK DUENDE

Maar!

Wij mensen hebben namelijk niet zomaar één

brein, maar drie soorten breinen, met elk andere

functies en een andere manier van werken.
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Reptielenbrein

Dit is het oudste stuk van ons brein, gelegen in

onze hersenstam, dat onze fysiologische en

instinctieve reacties aanstuurt (zoals onze

ademhaling, spijsvertering en hartslag). 

Het reptielenbrein werkt niet met woorden of met

emoties. Het handelt puur op instinct, zonder

nadenken.

Zoogdierenbrein

Dit zoogdierenbrein, oftewel ons limbisch

systeem, is where it gets interesting. Ook dit brein

kent geen woorden, maar kent enkel emoties. Het

is ons emotioneel brein! Het is de plaats waar

emotionele herinneringen worden opgeslagen. 

Komt het ook bij jou wel eens voor dat je

vanalles voelt, maar dat je je emoties

moeilijk onder woorden kan brengen? Dit is

waarom! Ons emotioneel brein kent

namelijk geen taal… het kent enkel: gevoel!



Welnu, op momenten waarop onze spanning zo

hoog oploopt dat de bovengrens van ons

stressvenster overschreden wordt gebeurt er

vanalles in onze breinen:
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Natuurlijk is er ook nog het derde stuk van ons

brein, ons mensenbrein. En gelukkig maar. Het is

dit deel van ons brein, de prefrontale cortex, dat

ervoor zorgt dat we taal kunnen gebruiken, dat

we logisch kunnen redeneren, analyseren,

plannen en organiseren. 

Mensenbrein

Ons emotioneel brein slaat alarm, waardoor

ons lichaam wordt geactiveerd om zichzelf in

veiligheid te brengen. Ons lichaam maakt

adrenaline en cortisol aan, onze bloeddruk en

hartslag gaan omhoog, spieren spannen zich

op, onze ademhaling versnelt, zintuigen

worden scherper, spijsvertering vertraagt.

Ons mensenbrein wordt uitgeschakeld, zodat

we niet teveel tijd verliezen met nadenken en

snel kunnen handelen.



FREEZE: 

Ons lichaam schat in dat

het niet in staat is om

zichzelf in veiligheid te

brengen door te vechten

of te vluchten. De enige

manier om te overleven is

te bevriezen. 

Ons lichaam schiet in één van de verschillende

STRESSRESPONSEN:

FIGHT: 

Ons lichaam

schat in dat we

in actie moeten

komen. 

FLIGHT: 

Ons lichaam

schat in dat we

moeten 

 vluchten.
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Een slim systeem dus op momenten van

bedreiging of gevaar!

Punt is dat we in onze huidige maatschappij

dagdagelijks nog maar weinig momenten

beleven waarop we effectief in levensgevaar

zijn, in tegenstelling tot onze verre voorouders...

Toch werkt ons stresssysteem nog op dezelfde

manier als tienduizenden jaren geleden.

Er hoeft dus geen reëel gevaar te zijn om

ons stresssysteem te doen werken! Ook bij

dagdagelijkse stressmomenten kunnen we

in een fight/flight/freeze-reactie schieten.   
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Een belangrijke presentatie geven, file onderweg

naar je werk, een aanhoudende ruzie met je

partner... Allemaal zaken die datzelfde systeem

activeren. 



Waar de bovengrens van

ons stressvenster ligt en wat

er moet gebeuren om die

te overschrijden is bij

iedereen verschillend.

Het komt er dus op aan om je bewust te worden

van je dagdagelijks stressniveau. Wanneer we

chronisch teveel stress ervaren en ons lichaam

dus nog amper de mogelijkheid heeft om tot

rust te komen ontstaan (zowel fysieke als

mentale) spanningsklachten. 

Hoe meer stressvolle of zelfs traumatische

ervaringen we meemaken, hoe kleiner

ons stressvenster wordt en hoe sneller we

dus onze bovengrens bereiken.  

Het is dus belangrijk om je eigen functioneren

onder de loep te nemen!

want:

en:
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Probeer allereerst eens zonder teveel oordeel

te achterhalen wat het net is dat je zoveel

stress bezorgt. Gaat het écht over het feit dat

het huis elke avond perfect opgeruimd moet

zijn? Of heeft het meer te maken met het

oordeel van anderen of met verwachtingen

die je hebt ten opzichte van jezelf? 

Als je het gevoel hebt dat je algemeen stressniveau

te hoog is, doordat je bijvoorbeeld te vaak last hebt

van slaapproblemen, piekeren, prikkelbaarheid,

concentratieproblemen en ga zo maar door... dan

kan je op verschillende manieren voor jezelf

zorgen.

Vaak heeft onze stress namelijk niet alleen te

maken met het dagdagelijkse, maar vindt hij zijn

oorsprong in ons verleden: bij onze opvoeding, de

verwachtingen die anderen van ons hadden, een

bepaalde levensstijl die we van onze ouders

hebben meegekregen...
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Een therapeut kan je helpen om uit te klaren en te

begrijpen waar het bij jou precies over gaat.  Goed

begrijpen waar je stress precies vandaan komt is

namelijk op zich al helpend. Soms hebben we de

oorzaak van onze stress echter niet zelf in de hand,

maar ook dan kan je in een volgende stap op zoek

gaan naar dat wat jouw lichaam en geest tot rust

kan brengen. 

Het komt er namelijk op aan om ons

stressvenster opnieuw te vergroten. Op deze

manier kan onze veerkracht en

frustratietolerantie opnieuw opgebouwd

worden en zullen we stressvolle situaties beter

de baas kunnen. 
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Dit zijn voor velen onder ons moeilijke vragen,

al geven we dat niet altijd toe... We zijn het soms

zo gewend om te moeten, dat we nog weinig

weten wat we eigenlijk zelf willen. Toch is dit

belangrijk als je de verantwoordelijkheid wilt

nemen voor hoe je je voelt en als je voor jezelf

een leven wilt creëren waarin je minder stress

ervaart! 

Wat geeft jou energie?

Wat brengt rust?

Het komt er namelijk op aan om de balans

tussen energie-vragende factoren en energie-

gevende factoren te herstellen, zodat je reserve

en draagkracht opnieuw kunnen aansterken. 

Waar word je enthousiast van?
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Heb je genoeg sociale contacten met anderen of
ervaar je op dit vlak een gemis? Zie je je
gezin/familie genoeg? Of zie je ze net teveel?

Melanie

Ga dus voor jezelf op zoek naar hoe het bij jou

zit, en laat je helpen als dat nodig lijkt. 

Dit kan een ware zoektocht zijn. Wat ons rust

brengt is natuurlijk voor iedereen anders. We

komen niet allemaal tot rust met een Netflix

avondje... Sommigen van ons vinden net

ontspanning in sport of in sociale contacten. Je kan

het gaan zoeken op verschillende vlakken:

Succes!

Beweeg je voldoende? Ben je tijdens de week
voldoende fysiek actief? Ben je genoeg buiten?
Kom je weleens in de natuur?

Heb je genoeg momenten waarop je niets te
doen hebt en je even niets 'moet'? Momenten
waarop je helemaal UIT mag staan? 

Vind je genoeg voldoening in de dingen die je
doet? Word je voldoende uitgedaagd? Of
misschien net teveel?
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Is er genoeg ruimte voor creativiteit?


