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Inleiding 
 

Dit e-book is er voor jou om je inzicht te geven in wat stress betekent en hoe je het kun herkennen. 

Wellicht ervaar je wel eens een aantal symptomen, maar hoe erg is dat eigenlijk? 

Iedereen ervaart stress en de ene meer dan de ander. Soms kun je symptomen ervaren van 

overmatige stress. Wanneer je jezelf in een situatie begeeft die stressvol is, is dat normaal.  

Ondanks dat overmatige stress veel voorkomt, is er nog veel onwetendheid over overspannenheid 

en burn-out. Hiermee bedoel ik dat het is een onzichtbare aandoening is. Het is niet overduidelijk 

wat er met je aan de hand is of hoe je je voelt. Voor de buitenwereld die nooit overspannenheid of 

een burn-out heeft ervaren, is het moeilijk om zich in te leven. Daarnaast is het ook voor de mensen 

die getroffen worden door een proces van overmatige stress, is het lastig om te accepteren waar ze 

in beland zijn. 

Omgaan met de oordelen is lastig. Je weet zelf bijna niet eens wat er aan de hand is, dat is enorm 

frustrerend en dat maakt je proces nog lastiger uitleggen naar de ander.  

Maar voor je overspannenheid en/of burn-out voelt, gaat er al heel wat tijd overheen. Je lichaam 

heeft al heel wat grenzen aangegeven door pijnsignalen aan te geven. Er is een voorfase voordat 

overspannenheid optreedt en daar ga ik in dit e-book ook op in. Voor je echt in een burn-out belandt 

zijn er al een aantal punten waaraan je zou kunnen herkennen of er een burn-out op de loer ligt. 

Dus ook al heb je nog geen overspanningsklachten, maar ben je wel nieuwsgierig voor jezelf of 

misschien voor een naaste, dan kun je dit boek echt goed gebruiken. 

In dit e-book beschrijf ik namelijk karaktereigenschappen die de kans op een burn-out of 

overspannenheid vergroten, wat het verschil is tussen overspannenheid en burn-out en je kunt ook 

een test doen om te kijken waar je ongeveer staat. Ik benoem hier al, dat de test GÉÉN officiële 

diagnose is. Alleen een arts kan een diagnose stellen. Te denken valt aan een huisarts, bedrijfsarts of 

een verzekeringsarts. Het is daarom raadzaam mocht het advies van de test zijn om naar een arts te 

gaan, dat ook te doen. Je kan de test altijd meenemen ter indicatie.  

 

  



 
 

5 
 

1. Stress facts 
 

Hier vind je even een aantal wetenswaardigheden over stress, want stress is een heel groot 

onderwerp en heeft invloed op heel veel dingen. Dus een aantal stress facts op een rijtje is nog te 

weinig, maar ik schrijf de meest belangrijke voor je op: 

1. Een leven zonder stress bestaat niet 

Echt niet. Stress is namelijk het signaal dat ons in beweging zet. Zonder stress zouden we 

helemaal niet in beweging komen. Stress zorgt ervoor dat je eten gaat koken als je trek hebt 

en je bed opmaakt om lekker ontspannen te gaan slapen.  

 

2. Er bestaat ook positieve stress 

Positieve stress is het signaal dat ons aanzet om iets te doen. Het levert tijdelijk meer energie 

op en focus, waardoor je doelgericht gedaan kan krijgen wat je graag wilt.  Bij positieve stress 

ervaar je de flow waarin je gemakkelijk dingen gedaan krijgt en het levert vaak meer energie 

op dan dat het je kost.  

 

3. Negatieve stress heeft gevolgen voor de gezondheid 

Negatieve stress komt van dingen die je energie kosten. Vaak zijn dat de dingen die je van 

jezelf moet, de eindeloze to-dolijstjes waar nooit een einde aan lijkt te komen. Maar ook van 

onvoorziene moeilijke periodes in je leven. Te denken valt aan ontslag, rouw, scheiding, 

verhuizing en ga zo maar door.  

Stress is bedoeld om voor een korte periode op te kunnen functioneren. Wanneer je 

onvoldoende herstelt en dus onvoldoende ontspant na een stressmoment zorgen de 

stresshormonen dat jouw lichaam zich blijft inspannen. Bij te lange inspanning komen 

gezondheidsrisico’s kijken.  

4. Niet alleen een burn-out is een gevolg van overmatige stress 

Ik ga je niet vervelen met eindeloze fysiologische theorie, maar wat goed is om te weten is 

dat er veel aandoeningen zijn die stress gerelateerd zijn. Wat het lichaam eigenlijk doet, is 

alles uitschakelen wat op dat moment niet belangrijk is voor daadwerkelijk fysiek overleven. 

Daardoor wordt bijvoorbeeld je voedsel minder goed verteerd, wat kan resulteren in maag-, 

darm- en ontlastingsproblemen.  Nog een reactie van je lichaam is om het bloed heel snel 

door je lichaam te pompen en je bloed te stollen. Daar kunnen hart en vaatziekten door 

ontstaan. De ademhaling wordt oppervlakkig, waardoor organen te weinig zuurstof krijgen, 

waardoor verschillende aandoeningen kunnen ontstaan. Ook slaapproblemen zijn een 

bekend gevolg van overmatige stress. Kortom, stress heeft een hele grote invloed op onze 

algehele gezondheid. 
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2. Karaktereigenschappen 
 

Hoe vaak ik me wel niet schuldig heb gevoeld omdat iemand tegen mij zei dat het mijn karakter is dat 

mijn burn-out heeft veroorzaakt. Alsof ik er voor gekozen had om mijn burn-outproces in te gaan. 

Nee, dat had ik zeker niet.  

Laat me duidelijk zijn dat iedereen een burn-out kan oplopen. Daar zijn twee dingen voor nodig: 

omstandigheden en persoonlijke stijl. Het gaat dus om de combinatie van hoe je met de situaties 

omgaat die je voorgeschoteld krijgt. 

Toch zijn er bepaalde karaktereigenschappen die er wel voor kunnen zorgen dat mensen gevoeliger 

zijn voor een burn-out. Herken je er één dan, zou ik me nog niet meteen druk gaan maken. Voor mijn 

burn-out voldeed ik er aan zeker twaalf! 

Deze lijst kan je wellicht inzicht geven in hoe je in de toekomst symptomen kan voorkomen, mocht je 

spanningsklachten ervaren of misschien al wel in overspannenheid of een burn-outproces zitten. En 

herken je (nog) geen klachten, dan kun je bedacht zijn op het feit dat er in de toekomst misschien 

wel klachten kunnen ontstaan.  

Je kunt altijd coaching inzetten om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen om stressgerelateerde 

klachten ook voor in de toekomst te voorkomen. Voorkomen van stressklachten, is beter dan 

genezen zeg ik altijd. Want daadwerkelijke burn-out is gewoon weg ontzettend zwaar om doorheen 

te komen. Ik ben nog altijd blij dat het op mijn pad is geweest, maar er is een kortere en 

gemakkelijkere weg te bewandelen.  

In eerste instantie is er niets mis met deze karaktereigenschappen. Het draait allemaal om balans. 

Wanneer de balans verstoord is, kan de karaktereigenschap te veel van je vragen en dus invloed 

hebben op je gezondheid.  

 Perfectionisme: We kunnen er allemaal een beeld bij maken. Alles perfect willen doen, geen 

fouten willen maken, de lat hoog leggen voor jezelf.   

 Behulpzaamheid: Iedereen willen helpen, anderen het graag naar de zin maken, de 

behoeften van een ander op de eerste plaats zetten.  

 Verantwoordelijkheidsgevoel: Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de 

verantwoordelijkheid moeilijk tot niet uit handen kunnen geven. 

 Zichzelf wegcijferen: Moeilijk voor zichzelf zorgen, eigen problemen ontkennen en altijd 

klaarstaan voor een andermans problemen, zichzelf opofferen. 

 Loyaal: Veel over hebben voor de ander, trouw zijn  

 Doorzetten: Altijd doorgaan ook al geeft je lichaam aan dat het moe is. Een niet-

aanstellenmentaliteit. 

 Bewijsdrang: Alles voor het werk of de opdracht willen doen, zichzelf willen bewijzen het wel 

te kunnen, vechten voor erkenning/waardering, sterkte passie voor het werk.  

 De sterke zijn: Denken alles te moeten doen, geen hulp vragen, zwakte ervaren als het niet 

lukt, geen grenzen aangeven, het idee onmisbaar te zijn. 

 Subassertief: Aardig gevonden willen worden, neiging hebben om zich aan te passen aan de 

ander of de situatie. 
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 Onzeker: onvoldoende zelfwaardering en zelfvertrouwen 

 Geen nee kunnen of durven zeggen 

 Geen grenzen kunnen stellen: Over eigen grenzen gaan, deze niet herkennen, te veel hooi op 

de vork nemen. 

 Controle willen houden: Alles gedetailleerd willen plannen en organiseren, niet los kunnen 

laten, niet kunnen delegeren. 

 Zorgen maken: piekeren, angst voor negatieve gebeurtenissen, pessimistische zijn. 

 Gesloten zijn: geen emoties kunnen of durven delen, meer denken dan voelen. 

 Faalangstig: bang zijn om fouten te maken, zaken vermijden om geen fouten te maken. 

 Overgevoelig: emoties sterk voelen 

 Pleaser: aardig gevonden willen worden, behoefte aan erkennen en waardering, bevestiging 

zoeken, geliefd willen zijn. Gevoelig voor de mening van anderen. 

 Positief zijn: Naïef optimisme en positiviteit kunnen leiden naar onderschatting van een 

negatieve situatie of moeilijk een situatie kunnen inschatten, waardoor men te veel hooi op 

de vork neemt. 

 Moralisme: Niet tegen onrecht kunnen, principieel zijn.  

Bron: Rogier, 2019 

 

Nogmaals het is dus een hele lijst en maak je niet meteen zorgen. Mocht je wel veel eigenschappen 

hebben herkend in deze lijst, dan is het wellicht verstandig om verder te lezen en wellicht te 

onderzoeken hoe je overspannenheid en een burn-out kunt voorkomen. 
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3. Verschil in Stress, overspannenheid en burn-out en de 

symptomen 
 

Ons stresssysteem is het meest primitieve systeem in ons lichaam en het heeft ervoor gezorgd dat de 

mens vandaag de dag nog bestaat. Stress is heel belangrijk geweest voor onze fysieke overleving. 

Wanneer we moesten vechten tegen een dier of juist vluchten, hielp ons stresssysteem daarbij. 

Tegenwoordig hoeven we niet zo snel meer te vechten of te vluchten en reageert ons systeem op 

hele andere dingen. Maar het reageert nog steeds op dezelfde oeroude manier. Waar onze omgeving 

snel blijft ons lichaam praktisch hangen in de oertijd.  

Zoals ik in het eerste hoofdstuk al aangaf is stress helemaal niet verkeerd. Het is juist iets goeds! We 

krijgen er dingen mee gedaan en het maakt het leven juist ook leuk. 

 Iedereen heeft wel eens iets meegemaakt wat negatieve stress oplevert. Het leven is nu eenmaal 

niet altijd leuk en er gebeuren dingen die maken dat we emoties ervaren die minder plezierig zijn.  

Ook dat is voor het brein een signaal om het stresshormoon te activeren. Daarom leg ik graag uit wat 

het verschil is tussen stress, overspannenheid en burn-out. 

 Stress: Er wordt door het brein adrenaline afgegeven op het moment dat het DENKT gevaar 

te zien. Het kan dus best zijn dat jij ervaart dat iets spannend gaat zijn. Dit kan gaan om iets 

onbekends of iets wat je eerder hebt meegemaakt en onplezierig was. Vaak treedt stress op 

wanneer je het gevoel hebt dat er meer van je gevraagd wordt dan je aankunt.  

Een stressreactie is een onbewust proces en je bent niet in staat om dit proces meteen te 

stoppen. Pas wanneer een ander deel van je brein aangeeft dat kust weer veilig is, zal je 

lichaam stoppen met het aanmaken van de benodigde stresshormonen en weer kalmeren. 

Je lichaam heeft behoefte aan rust om weer te kunnen herstellen en andere belangrijke 

functies weer op te pakken, zoals bijvoorbeeld het verteren van voedsel. Even lekker lui zijn 

na een dag werken of na een moment waarin er veel van je gevraagd wordt, is dus heel 

gezond. 

Een aantal fysieke reacties die het lichaam geeft wanneer het stress ervaart zijn: 

gespannen spieren, pupillen verwijden, je hart klopt sneller, je gaat zweten, ademhaling 

wordt oppervlakkiger, je hebt een betere focus en je bent daadkrachtig. Je lichaam maakt 

zich klaar om te vechten of te vluchten.  

 

 Overspannenheid: Het woord zegt het eigenlijk al. Je lichaam is ‘over gespannen’. Je lichaam 

is langdurig blootgesteld aan stress en heeft zich onvoldoende kunnen herstellen van de 

stresssituaties die het lichaam heeft ervaren. Er kunnen grote gebeurtenissen zijn geweest in 

je leven, zoals een overlijden, ontslag, verbreken van een relatie, waardoor je leven ineens 

onzeker wordt of het is een opeenstapeling van een heleboel kleinere en grotere dingen die 

maken dat je spieren niet meer weten hoe ze moeten ontspannen. Er ontstaat 

vermoeidheid, moeilijk op kunnen laden, klachten in de nek, schouder, hoofdpijn, rugpijn, 

prikkelbaar, concentratieverlies, slaapproblemen, vergeetachtig, minder zin in sociale 

activiteiten en het functioneren op het werk is minder, gevoel van controle verlies en/of 

machteloosheid. 
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 Burn-out: Een burn-out komt niet zomaar in je leven. Vaak gaat er jaren aan plegen van 

roofbouw van het lichaam aan vooraf. Een burn-out is de fase na overspannenheid. Er zijn 

dus (over)spanningsklachten en toch gaat iemand door. Bij een burn-out is er sprake van een 

energieverstoring in het lichaam. Er is sprake van sterke fysieke en mentale uitputting. De 

alledaagse handelingen kunnen ineens een hele opgave zijn. Het is niet meer 

vanzelfsprekend om op te kunnen staan, te douchen en daarna de dag te beginnen. Het kan 

zijn dat de energie na deze activiteiten al helemaal op is. 

 

 Depressie: 

Een burn-out en depressie zijn niet het zelfde. Een burn-out is een verstoring in de energie 

en een depressie is een verstoring in de stemming. Als stress- en burn-out coach, coach ik 

daarom ook geen klanten van depressie, daarvoor moet je naar een psycholoog. Wel kan ik 

samen met jou werken aan spanningsklachten als je ook in behandeling bent voor je 

depressie. Dit geldt ook voor andere psychologische klachten. Ik behandel als coach alleen 

enkelvoudige spanningsklachten. 

 

3.1. Geen klachten betekent niet dat er geen spanningsklachten zijn 
 

Zoals je leest zijn er verschillende klachten mogelijk wanneer we het over spanningsklachten hebben. 

De variatie in lichamelijke klachten is lang. Staan jouw fysieke klachten niet in de lijst, dan hoeft het 

niet te betekenen dat er geen spanningsklachten zijn. Je huisarts kan daar een diagnose voor stellen.  

Het komt ook voor dat ik signalen hoor van stressgerelateerde klachten in een verhaal van iemand, 

die mij vertelt geen stressklachten te ervaren. 

We zijn ons lang niet altijd bewust van onze klachten, maar stress heeft effect op vele vitale functies 

in ons lichaam, zoals onze ademhaling, spijsvertering en bloedcirculatie. Neem je bijvoorbeeld 

maagtabletjes tegen maagzuur, dan kan dat toch een spanningsklacht zijn. Het is echter belangrijk 

dat een arts een diagnose stelt. Het kan namelijk ook een signaal zijn van andere ziektebeelden. De 

arts moet uitsluitsel geven dat het geen andere oorzaak heeft dan stress. 

Een belangrijk stresshormoon, cortisol genaamd, wordt ook wel het doorzettingshormoon genoemd 

en dat heeft een reden. Op het moment dat de stresssituatie aanhoudt, moet het lichaam blijven 

vechten of vluchten. Dit betekent dat het over grenzen van fysieke pijn moet kunnen gaan. Want met 

pijn vechten of vluchten verzwakt de overlevingskans. cortisol maakt dus dat we letterlijk de pijn niet 

meer voelen die ons lichaam wel aangeeft. 

Een voorbeeld hiervan is mensen die ziek worden in de eerste week dat ze vakantie vieren. Dat is een 

signaal dat je buiten de vakantie structureel teveel vraagt van je zelf. Cortisol zorgt er dus voor dat je 

door kunt gaan zonder klachten te voelen.  



 
 

10 
 

4. Overspannenheid en burn-out ontstaat niet zomaar 
 

Eerder in het E-book vertelde ik al dat een burn-out een gevolg is van jarenlange roofbouw die is 

gepleegd op het lichaam. Je zou toch denken dat mensen dat eerder wel door hebben. Het antwoord 

is NEE! Overspannenheid en een burn-out nestelen zich heel langzaam in je leven. 

Het is vergelijkbaar met een kikker in een pan koud water. Wanneer je er een buurtje onder 

aansteekt, wordt het water langzaam warmer. De kikker heeft niet in de gaten dat hij levend 

verbrand in de pan. Het water warmt te geleidelijk op om temperatuurverschil te merken. Zo 

schuiven je grenzen ook steeds een beetje op, zonder een groot verschil te merken.  

Kortom, iemand met overspannenheid of een burn-out kan hier helemaal niets aan doen. Wel zijn 

mensen met klachten zelf de regiehouders over hoe het verder gaat. Niemand kan een burn-out of 

overspannenheid oplossen, behalve de persoon met de klachten.  

4.1. De oplossing 
 

Heb je milde spanningsklachten, dan is de oplossing heel simpel. Maak meer tijd vrij om te 

ontspannen.  

- Neem pauzes tussen je werk door en tijdens je tijd thuis, als je bijvoorbeeld een gezin hebt. 

- Doe regelmatig ademhalingsoefeningen. Een rustige diepe ademhaling ontspant het lichaam. 

- Neem tijd om te mediteren, wandelen, sporten, yoga of andere dingen die ontspannend 

werken. 

- Breng minder tijd door met je telefoon en/of andere beeldschermen. Vooral voor het slapen 

gaan. 

- Zorg dat je echt tijd maakt voor jezelf en daarin de tijd neemt om te doen waar jij zin in hebt. 

- Lui zijn is erg gezond, probeer het eens! 

- Het eerste advies dat een huisarts geeft bij spanningsklachten: ga doen wat je leuk vindt! 

Wellicht denk je, daar heb ik helemaal geen tijd voor! 

Mijn mening is dat je een keuze hebt: of iedere dag kort tijd maken om te ontspannen of de gevolgen 

dragen wanneer de milde spanningsklachten overgaan in ernstige spanningsklachten..  

De oplossing voor ernstigere spanningsklachten is in theorie heel simpel en in de praktijk best een 

uitdaging. Overspannenheid en een burn-out vragen om het verkrijgen van inzichten in het eigen 

handelen, in persoonlijke overtuigingen en vragen om gedragsverandering. We weten allemaal hoe 

moeilijk het kan zijn om gezond te eten, voldoende te sporten, een dieet te volgen, etcetera  Dat 

vergt tijd en doorzettingsvermogen. Alleen heb je tijdens overspannenheid en burn-out weinig tot 

geen doorzettingsvermogen. De energie is op. 
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Ondersteuning bij het herstelproces is zeker een aanrader. Burn-outklachten kunnen tot wel 2,5 jaar 

aanhouden. Dat betekent niet dat iemand in de tussentijd niets kan doen. Met de juiste 

ondersteuning is het gemiddeld na drie maanden mogelijk om de eerste taken weer wat op te 

pakken.  

Stress- en burn-out coaching is een specialistische manier van coaching en het fijne is dat het 

praktisch is. De manier van coaching bestaat uit vier fases: 

1. Ontmoeten 

Je ontmoet je coach om te kijken of er ook echt een match is en of de coach ook echt de 

aangewezen persoon is om jou te ondersteunen bij het proces. 

 

2. Opladen  

De energie is op, dus deze moet hersteld worden. De coach gaat met jou aan de slag om je 

energie weer te herstellen en geeft praktische handvaten om dat te kunnen doen. 

 

3. Oplossen  

De coach kijkt met jou mee naar de oorzaak van jouw klachten en gaat met jou kijken hoe 

deze in de toekomst voorkomen kan worden. 

 

4. Oppakken  

Je gaat voorzichtig weer wat verantwoordelijkheden oppakken.  

 

4.2. Ups-and-downs 
 

Herstellen is een proces van vallen en opstaan. Je lichaam en je brein moeten zich resetten. 

Vergelijk het eens met een auto. Je bent gewend dat de auto niet snel optrekt en je bent gewend om 

het gaspedaal helemaal in te trappen, altijd. Je auto gaat kapot en wordt gerepareerd en ineens trekt 

hij wel snel op. Je schrikt je een hoedje als jij ineens in je stoel wordt gelanceerd. Je moet opnieuw 

ontdekken hoe jij je gaspedaal moet gaan gebruiken. 

Het gaat je heus nog een paar keer gebeuren dat je in je stoel wordt gelanceerd, voordat je de juiste 

balans hebt gevonden. 

Zo werkt het ook met herstellen van overspannenheid en een burn-out. Het is namelijk een 

revalidatieproces waar je beland bent. Vooral in het begin kan iedere activiteit overweldigend 

aanvoelen die je onderneemt. Want je lichaam gedraagt zich nog alsof jij volledig het gaspedaal in 

trapt. Dat doe je niet, maar je lichaam denkt van wel. Je lichaam heeft de tijd nodig om te beseffen 

dat het niet alle energie meer hoeft te geven op het moment dat jij iets vraagt.  

Soms doe je daarom iets, waar je wel zin in hebt, maar waar je lichaam heftig op reageert. Dat geeft 

helemaal niets! Het is niet zo dat je meteen terug bij af bent, wanneer je je weer uitgeput voelt. Dat 

is het zoeken naar nieuw evenwicht, een nieuwe balans.  
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4.3. Het gaat niet snel genoeg 
 

Het gaat niet snel genoeg, is een uitspraak die ik vaak hoor. Het herstel gaat maar tergend langzaam. 

Onthoud goed dat de overspannenheid en/of de burn-out niet in een week zijn ontstaan en dus ook 

niet in een week zijn opgelost. Burn-outklachten kunnen wel tot 2,5 jaar aanhouden. Als jij er tien 

jaar over hebt gedaan om in je burn-out proces te komen, wat is dan drie maanden herstellen?  

De vraag is durf jij je eigen lichaam te vertrouwen? Durf je het proces aan te gaan? Durf je de 

spanningsklachten te gaan zien als een vriend of wil je het blijven zien als een vijand.  

Spanningsklachten zijn namelijk, mijns inziens, niet de vijand. Ze behoeden je namelijk je gezondheid. 

Ze zorgen nu letterlijk dat je lichaam er mee stopt, zodat wellicht ernstigere fysieke klachten kunnen 

worden voorkomen. De boodschap is tot hier en niet verder. Je mag gaan kijken naar wie jij bent, wat 

jij wilt en hoe jij het liefst je leven leidt. Wat voor soort leven past daadwerkelijk bij jou? Wat mij 

betreft vragen waar je de tijd ook voor mag nemen om te kunnen beantwoorden.  

Natuurlijk zitten er mensen op je nek die graag weer willen dat je aan het werk gaat en weer 

‘normaal’ gaat doen. Het is een uitdaging op zich om je daar doorheen te worstelen en om daar mee 

leren omgaan. 

Overspannenheid en een burn-out ontstaan door herhaaldelijk over je grenzen heen te gaan. Je 

omgeving heeft een bepaalde verwachting van jou en daar kun je op dit moment niet aan voldoen. 

Het wordt dus de uitdaging om jouw grenzen aan te gaan geven en je omgeving duidelijk te laten 

weten hoe de situatie ervoor staat. Wellicht word je voor het eerst in tijden geconfronteerd met het 

feit dat je grenzen hebt en nu heb je ook nog een lichaam die deze grenzen even heel hard voor je 

bepaalt. Deze keer is het niet je hoofd, maar je lijf die de leiding neemt.  

Het is makkelijk gezegd om de buitenwereld maar te laten kletsen en dat jij je eigen plan moet 

trekken, zo werkt het kort door de bocht wel. Zie dit het aangeven van grenzen naar  de 

buitenwereld als een onderdeel je herstel proces. Een ander kan jouw grenzen niet serieus nemen, 

als jij dat zelf ook niet doet.  

4.4. Word ik ooit weer normaal? 
 

Een korte paragraaf en het antwoord is: Ik hoop het niet voor je. 

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. 

Mijn eigen man heeft vaak tegen mij gezegd: ‘Je bent nog niet de oude’. In het begin voelde dat als 

‘niet goed genoeg’ en vond ik dat een lastige opmerking. Tot ik besefte en kon voelen, dat ik de oude 

ook niet meer wilde worden. Dus zei ik: ‘Wen er maar aan!’ 

Mijn conclusie van mijn persoonlijke burn-outproces is dat het de bedoeling is om een nieuwe versie 

van jezelf te creëren. De 2.0- versie van Femke de Weerd, vind ik veel leuker en vooral een stuk 

vriendelijker voor mezelf.  
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5. Stresstest 
 

Wil je weten waar je staat? Dan kun je de onderstaande stresstest gaan doen.  

Lees eerst zorgvuldig de beschrijving door voor je aan de test begint! Om verwarring, 

onduidelijkheid en verkeerde interpretatie te voorkomen. 

De stresstest is de Kwalitatieve Inventarisatie Spanningsklachten (KIS) ontwikkeld door Annita Rogier 

in 2016.  Zij is een vooraanstaande stress- en burn-outexperts in Nederland en België en is oprichter 

van de Vereniging Erkende Stress- en Burn-outcoaches (VESB), waar ik ook bij aangesloten ben. 

Op de volgende pagina staat een lijs met verschillende klachten die te maken kunnen hebben met 

spanningsklachten.  

Zoals de naam het aangeeft, is het een inventarisatielijst en stelt deze lijst onder geen enkele 

voorwaarden een diagnose vast. Alleen een arts kan een diagnose stellen. Deze lijst kan enkel een 

indicatie geven.  

Wanneer je zes of meer klachten ervaart, dan is het raadzaam om langs de huisarts te gaan om je 

klachten te bespreken. Je (huis)arts kent jou en heeft een dossier waar meer informatie over jou 

instaat.  

Spanningsklachten kunnen namelijk op vele verschillende manieren ontstaan en soms staan de 

spanningsklachten die hier genoemd worden ook in verband met andere (fysieke) aandoeningen. Bij 

spanningsklachten is het dus belangrijk om ook andere mogelijke oorzaken eerst uit te sluiten voor er 

een diagnose overspannenheid of burn-out wordt afgegeven. Hiervoor heb je een arts nodig. 

Iedereen ervaart op bepaalde momenten in zijn leven spanning en het ervaren van een aantal 

klachten is normaal. Klachten kunnen na verloop van tijd ook weer vanzelf verdwijnen. Dat kan 

bijvoorbeeld doordat de stressvolle situatie is verdwenen. Daarom is het belangrijk om de test in te 

vullen met klachten en gedragsverandering die je afgelopen maand hebt ervaren. 

Heb je bijvoorbeeld een pittige tijd gehad, doordat je moest verhuizen, van werk bent veranderd of 

door ontslag, rouw, ziekte. Dat zijn dat grote gebeurtenissen in je leven die spanning opleveren. Het 

is dan zeker raadzaam om eens langs de huisarts te gaan om te bespreken of hulp gewenst is en in 

welke vorm.  

De test en deze beschrijving kun je meenemen naar de huisarts om je klachten te kunnen 

bespreken. 

Als stress- en burn-outcoach mag ik alleen enkelvoudige spanningsklachten coachen. Wanneer er 

sprake is van meer complexiteit, dan is het raadzaam om een andere gespecialiseerde vorm van hulp 

te zoeken. De huisarts kan in overleg met jou een doorverwijzing afgeven, mocht dit nodig zijn.  
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Kis: Kwalitatieve Inventrarisatie Spanningsklachten 
 

We onderzoeken nu uw klachten om een globaal beeld van uw toestand te krijgen.  

Vul in welke fysieke of psychische klachten u de afgelopen maand had en of uw gedrag de laatste tijd 

door stress is veranderd.  

Lichamelijk:         Toelichting 

Ik heb lichamelijke klachten door werkdruk     ja / nee 
Ik ben steeds zeer moe        ja / nee 
Hoofdpijn         ja / nee 
Hartkloppingen/druk op of steken in de borst     ja / nee 
Slecht inslapen         ja / nee 
Slecht doorslapen        ja / nee 
Nek- of schouderklachten       ja / nee 
Rugpijn          ja / nee 
Spierpijn         ja / nee 
Duizeligheid         ja / nee 
Ademhalingsklachten        ja / nee 
Verhoogde bloeddruk        ja / nee 
Maag- en darmklachten       ja / nee 
Problemen met eten/gewicht       ja / nee 
Toegenomen/ overmatig zweten      ja / nee 
Snel infecties         ja / nee 
Huidproblemen         ja / nee 
Trillen          ja / nee 
Wit of rood zien        ja / nee 
Problemen met lichaamstemperatuur      ja / nee 
Anders, namelijk        ja / nee 
 
Psychisch: 
 
Ik heb psychische klachten door werkdruk     ja / nee 
Veel piekeren         ja / nee 
Ik maak me zorgen/ ik ben angstig      ja / nee 
Ik ben gespannen        ja / nee 
Lusteloos, somber, veel huilen       ja / nee 
Prikkelbaar, snel geïrriteerd, boos      ja / nee 
Machteloos         ja / nee 
Stemmingswisselingen / emotioneel      ja / nee 
Rusteloos, gejaagd, ongeduldig       ja / nee 
Verlies aan zelfvertrouwen, onzeker      ja / nee 
Ik kan me slecht concentreren       ja / nee 
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Ik vergeet sneller zaken        ja / nee 
Niet kunnen ontspannen       ja / nee 
Ik heb geen zin in mijn werk       ja / nee 
Ik ben er niet helemaal bij, ik ben ‘afwezig’     ja / nee 
Ik heb het gevoel controle kwijt te zijn      ja / nee 
Ik kan niet meer relativeren       ja / nee 
Ik ben cynisch         ja / nee 
Ik kan drukte niet verdragen       ja / nee 
Ik herken mezelf niet meer       ja / nee 
Anders, namelijk:    
 
Gedrag:  
 
Mijn gedrag is veranderd door werkdruk     ja / nee 
Ik ben meer gaan roken/ drinken/ snoepen     ja / nee 
Ik ben meer/minder gaan eten       ja / nee 
Ik heb meer/minder belangstelling in seks     ja / nee 
Ik ben ontevreden over mijn prestaties      ja / nee 
Ik heb moeite met het lezen van complexe teksten    ja / nee 
Ik maak fouten of krijg minder gedaan      ja / nee 
Ik vermijd sociale contacten       ja / nee 
Ik neem weinig of geen tijd me te ontspannen of voor plezierige zaken  ja / nee 
Ik doe dingen op de automatische piloot     ja / nee 
Ik kom te laat         ja / nee 
Ik vertrek vroeger        ja / nee 
Ik neem weinig initiatief       ja / nee 
Ik doe thuis niets meer        ja / nee 
Ik werk chaotischer        ja / nee 
Ik val overdag in slaap als ik niet bezig ben     ja / nee 
Anders, namelijk:  
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Over mij 

 
Mijn naam is Femke de Weerd.  Mijn levensfilosofie is dat het leven er is om van te genieten. Ik daag 

mezelf graag uit om het beste en het mooiste uit mijn leven te halen en dat gun ik jou ook!  

Want het leven is zoveel meer dan alleen werken, een gezin draaiende houden en voldoen aan het 

beeld van een ideaal leven. De dingen die altijd maar moeten. Je wilt ook voldoening ervaren in wat 

je doet! Waar je voldoening uit haalt is voor iedereen een uniek proces om te ontdekken. 

In 2016 raakte ik zelf zwanger en wel in een burn-outproces. Ik noem het altijd een burn-outproces. 

Een burn-out is namelijk niet iets wat je hebt, maar een periode die je door moet.  

Het was een heftige, maar waardevolle weg van twee jaar. Nu kom ik tot de conclusie dat met de 

juiste ondersteuning en specialisatie een dergelijk proces geen twee jaar hoeft te duren.  

Inmiddels kan ik weer volop genieten, heb ik energie over. Soms moet ik gewoon sporten of intensief 

bewegen, omdat ik mijn energie even kwijt moet. Het is lang geleden dat ik dat gevoel heb gehad. 

Mijn werk geeft mij ontzettend veel voldoening, mijn gezinsleven met man en twee kleine kinderen is 

heerlijk en eigenlijk geniet ik van alle dingen die op mijn pad komen. Ik heb vrede gesloten met mijn 

verleden en kijk met een volle vertrouwde blik naar de toekomst.  

Ik ben praktisch ingesteld. Ik hou niet van alleen praten, maar daag je graag uit om te gaan doen.  

Want daar ligt de sleutel. Ik ben eerlijk ingesteld en zal er geen doekjes om winden, als dat nodig is. 

Ik ben liefdevol en latend in mijn coaching, maar kan zeker confronterend en duidelijk zijn wanneer 

dat nodig is. Ik hou van trajecten met fun, passie en resultaten. Daarom gooi ik er graag een dosis 

humor in en geef ik je altijd alles wat ik kan en natuurlijk ben ik resultaatgericht. Maar we kunnen 

alleen resultaat boeken als jij je ook 100% commitment geeft aan het herstellen van stressklachten.  

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dat is de basis wanneer je bij mij een traject 

instapt. Ik kan je wereld even lekker verfrissend opschudden en je buiten je comfortzone duwen. Dat 

is het proces! 

Geen burn-out? Geen probleem! Ik gun het jou om 

juist eerder aan de slag te gaan met je persoonlijke 

ontwikkeling. Ervaar je onvrede in je leven of 

spanningsklachten. Ook dan zijn mijn trajecten 

uitermate geschikt om mee aan de slag te gaan. 

Ik sta ingeschreven bij de Vereniging Erkende Stress en 

burn-outcoaches (VESB). Je kunt ook daar een kijkje 

nemen op de site:  

https://www.verenigingerkendestressburnoutcoaches.

be/  

https://www.verenigingerkendestressburnoutcoaches.be/
https://www.verenigingerkendestressburnoutcoaches.be/
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