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ZES TOPTIPS 
voor minder stress 

 

Let op je ademhaling.  
Als je langzamer ademhaalt, maakt je lichaam minder stresshormonen 
aan. Dit kun je trainen. Kies een vast moment op de dag, bijvoorbeeld 
voor je gaat lunchen of als je naar bed gaat. Adem dan iets langer uit. 
Houd dit zo’n drie minuten vol. Uiteindelijk is het mooi als je onder 
normale omstandigheden 6 tot 8 keer per minuut ademhaalt. Dan is er 
rust vanbinnen. 

Let op je eigen normen. 

Wat moet je allemaal van jezelf? En wat mag je van jezelf nooit? Dat zijn 
normen die je voor jezelf hebt. Soms helpen ze je om verder te komen, maar 
als je koste wat het kost altijd aan al je normen moet voldoen, krijg je last van 
onrust. Dat lukt namelijk nooit. Het helpt om je eigen normen een beetje te 
kennen. Dan kun je het opmerken als er op je ‘normenknopjes’ wordt gedrukt. 
En even nadenken of het écht belangrijk is dat je dit op deze manier doorzet. 
Of is er een betere of meer ontspannen oplossing? 

 
Focus op wat goed gaat. 
Hoe meer stress, des te groter de kans dat je alleen nog maar let op risico’s en 
dingen die niet in orde zijn. Zo is ons brein geprogrammeerd. Maar je wordt er 
wel moe en ongelukkig van op den duur. Het is daarom belangrijk om elke dag 
minimaal 3x stil te staan bij iets heel kleins dat goed is aan jou of je leven. Nog 
mooier is het om bewust iets heel kleins positiefs te doen en jezelf daarvoor 
een schouderklopje te geven. Het moet zo klein zijn, dat er niets mis kan gaan. 
Een glimlach naar iemand is al voldoende. En dan dat schouderklopje. 

 
Geef onvoorwaardelijk. 
Als je iets voor een ander doet, doe het dan omdat je het wilt doen en niet 
omdat je er iets voor terug verwacht. Als je het geeft, gewoon omdat het kan, 
brengt het zingeving. Je kunt iets betekenen voor een ander, je ervaart 
overvloed. Als je het geeft omdat je iets terug verwacht, geef je een 
verplichting en dan wordt niemand er gelukkig van. 

 
Zorg voor herstel. 
Van stimulans groei je. Tenminste, als er na de inspanning ook herstel 
kan volgen. Anders brand je op. Dus hoe drukker het is en hoe meer je 
moet presteren,  des te serieuzer moet je je ontspanning en herstel 
nemen. Doe niet langer dan anderhalf uur een zelfde activiteit en wissel 
dan af. Zo blijf je op je best en kun je toch veel afleveren op die drukke 
dag. Ga op tijd naar bed. Neem je pauzes. Dat is geen luxe, maar een 
voorwaarde om te blijven presteren. 

Ga elke dag naar buiten. 
Mensen worden meer ontspannen en gelukkiger als ze naar buiten gaan. 
Vooral in een groene omgeving. Doe dit dus elke dag. Combineer het 
eventueel met een overleg of een telefoontje dat je ook lopend kunt doen. 
Alle beetjes helpen. 


