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Stress; bij het woord alleen al gaan bij velen de nekharen recht overeind staan. Want bij stress denk je nou eenmaal al snel aan 

torenhoge spanningen, zwetende oksels en slapeloze nachten. Het woord kent een onmiskenbare negatieve bijsmaak. Terwijl 

een beetje ‘gezonde’ stress eigenlijk een hele natuurlijke reactie van het lichaam is en je helpt goed te presteren, geconcentreerd 

te blijven en efficiënt te handelen. Een beetje stress is gezond. Maar wanneer overschrijd je die denkbeeldige grens en wordt 

gezonde spanning ondraagbare stress? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Coach Elise Lagarde van La Garde Coaching in 

Beneden-Leeuwen, masseur Roberto Rodrigues van CHIMASS Massage uit Druten en huisarts Joop de Vette uit Wijchen geven 

een aantal handige ontstresstips.

Thomas Steenkamp

Mindfulness
en massage om 
stress tegen te gaan

KLACHTEN
“Iedereen ervaart stress”, zegt De Vette. “Maar de één raakt nou eenmaal eerder 
geprikkeld dan de ander. We reageren ook allemaal anders wanneer stress te 
veel wordt. De één krijgt migraine, de ander diarree, terwijl weer een ander het 
benauwd krijgt of eczeem ontwikkelt.”

De Vette beaamt dat de meeste klachten waarmee mensen tegenwoordig 
kampen stressgerelateerd zijn. “Misschien wel bijna alles”, zegt de Wijchense 
huisarts. “Als je niet in balans bent, ben je nou eenmaal erg vatbaar voor 
van alles en nog wat. Niet alleen fysieke klachten, maar ook mentale 
problemen spelen dan de kop op. En dan hebben we het nog niet eens over 
interpersoonlijke kwesties.” 

BEWUSTWORDING
Het is daarom zaak om ongezonde stress zoveel mogelijk te voorkomen of, 
als het al te laat is, tegen te gaan. Bewustwording is volgens De Vette daarbij het 
sleutelwoord. “Je moet stress in eerste instantie herkennen. Dat betekent dat je 
gaat inzien dat het er is en dat het je klachten veroorzaakt. Erkennen is de volgende 
stap. Daarna komt eren. Dat betekent dat je de werkelijkheid respecteert en deze 
neemt zoals deze is. Als laatste kun je vervolgens gaan loslaten.”

MEDITATIE
Natuurlijk is grijpen naar medicatie om symptomen van stress tegen te gaan 
een mogelijkheid. “Maar daarmee verhelp je niet de onderliggende oorzaak.” 
Meditatie of mindfulnesstrainingen kunnen volgens De Vette helpen om het 
bewustwordingsproces succesvol te doorlopen. “Ik zou graag zien dat iedereen 
meditatieoefeningen doet. Waarschijnlijk zouden dan een stuk minder 
mensen zich in mijn praktijk melden met stressgerelateerde klachten. Als je 
veel oefent kom je er namelijk achter dat bepaalde gedachtes en gevoelens 
van stress maar tijdelijk zijn. Je beseft je dan dat je basis hetzelfde blijft en dat 
jij de stress niet zelf bent. Je kunt er dan beter mee omgaan.” Natuurlijk kun 
je mindfulnesstrainingen volgen die in jouw omgeving gehouden worden, 
maar zelf oefenen met behulp van een You Tube-filmpje is volgens De 

Vette een goed alternatief. “Het kan je helpen beter met stress om te gaan. 

MINDFULNESS

Ook Lagarde adviseert ‘stresskikkers’ een mindfulnesstraining te volgen 
of gesprekken te voeren met een coach. Ze kunnen je helpen je eigen 
antwoorden te vinden en meer grip te krijgen op je dagelijks leven en werk. 

“Mindfulness klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het helemaal niet. 
Een training bestaat juist uit hele praktische vaardigheidsoefeningen. Je leert 
er met je aandacht in het hier en nu te blijven en gefocust te zijn op het 
moment. Heel belangrijk als je goed met spanningen om wilt gaan.”

BIJTANKEN
Stress speelt vaak  op meerdere gebieden tegelijk. “Als er sprake is van een 
burn-out, komt dat meestal niet alleen door spanningen op het werk, maar 
meestal lukt het ook niet meer om buiten werktijd te ontspannen. , legt 
Lagarde uit. “Waar de stress ook vandaan komt, je hebt in elk geval het gevoel 
dat het je niet meer lukt om voldoende bij te tanken. Je glas raakt steeds 
leger.” De eerste stap om het glas weer op te vullen is volgens Lagarde ervoor 
te zorgen dat je meer energie krijgt. “Hoe je dat het beste voor elkaar krijgt, is 
voor iedereen anders. De één vindt het heerlijk om te sporten, de ander leest 
graag een boek. Zelf neem ik van tijd tot tijd een moment voor mezelf. Ik zet 
dan mijn telefoon uit, ga voor me uit zitten staren, liefst in de natuur, en  doe 
even helemaal niets. Dat werkt voor mij, zo laad ik weer op. Je agenda erbij 
pakken en dingen wegstrepen die niet écht moeten, kan ook rust geven.” He-
lemaal stoppen met sporten is volgens Lagarde echter nooit een goed idee 
om stress tegen te gaan. Je kunt het natuurlijk wel op een lager pitje zetten 
als het teveel als ‘moeten’ gaat voelen. “Rustig wandelen is trouwens ook een 
hele fijne manier om te ontstressen.”

SPORTEN
Dat sporten helpt om spanningen te verminderen, daar kan Rodrigues over 
mee praten. Zelf beweegt hij nagenoeg iedere dag van de week, vooral 
op de tennisbaan. “Ik heb zelden last van stressklachten en ben een heel 
relaxt persoon.” Daar draagt massage volgens hem zeker aan bij. “Eigenlijk 
zou iedereen zich, net als ik, eens in de maand moeten laten masseren”, 
zegt Rodrigues. “Lichamelijke ontspanning zorgt tenslotte voor geestelijke 
ontspanning. Het wordt vaak onderschat wat een masseur voor je geestelijke 
gemoedstoestand kan betekenen.” 

MASSAGE
Tijdens een massage maakt het lichaam oxytocine aan, oftewel het 
knuffelhormoon. Je voelt je er gelukkiger door en het zorgt ervoor dat je 
je beter kunt ontspannen. “Bovendien sta ik tijdens een massage altijd 
open voor een goed gesprek als de klant dat wil”, zegt de Drutenaar, die in 
2008 zijn massage-diploma’s behaalde als aanvulling op zijn beroep van 
communicatietrainer en -coach. “Ook dat werkt natuurlijk ontspannend.” 
Hij komt in zijn massagepraktijk regelmatig mensen met fysieke klachten 
tegen die niet door hebben dat stress de oorzaak is. “Massage kan echt 
helpen fysieke én geestelijke problemen op te lossen.” Voor wie het eens wil 
proberen, heeft hij een mooie aanbieding. 
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“Als je niet in balans bent, ben je nou eenmaal erg 
vatbaar voor van alles en nog wat.

“Rustig wandelen is trouwens ook een hele fijne 
manier om te ontstressen.”

"Ik zou graag zien dat iedereen meditatieoefeningen 
doet. Waarschijnlijk zouden dan een stuk minder 
mensen zich in mijn praktijk melden."


