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Stresscoaching 

Stress algemeen 

Het hebben van stress hoort bij mensen, het is heel normaal, gezond en heeft een 

functie. Gezonde stress is de spanning die je voelt voor een examen, optreden, 

sollicitatiegesprek of andere spannende gebeurtenis. In de sport noemt men dit 

‘gezonde wedstrijdspanning’, essentieel om tot topprestaties te komen. Stress zorgt 

ervoor dat je extra alert kunt reageren en geconcentreerd kunt werken. Zodra de 

spannende gebeurtenis voorbij is, neemt de spanning weer af. 

Op het moment dat men te lang onder spanning staat en daardoor de stress niet 

ontlaadt, kan stress klachten veroorzaken – zowel lichamelijk als mentaal. Hoe 

heviger en langer de stresssituatie is, hoe langer de benodigde hersteltijd is. In deze 

situaties is stress ongezond.  

Oorzaken van stress noemen we ‘stressoren’. Deze stressoren kunnen zowel 

lichamelijk als mentaal zijn. Denk maar eens aan hevige spanningen privé of op het 

werk, emotionele gebeurtenissen, scheiding, ziekte of aan financiële problemen. Ons 

lichaam geeft bij langdurige stress signalen af. Deze signalen kunnen bij iedereen 

anders zijn, maar de meeste mensen ervaren bij stress gemiddeld de volgende 

symptomen. Hoe mensen stress ervaren, is voor iedereen en voor elke situatie 

verschillend. Stress is de relatie tussen de draaglast en de draagklacht. De draaglast 

wordt gevormd door factoren en eisen uit je omgeving die spanning veroorzaken. 

De draagkracht wordt bepaald door jouw mogelijkheden om stress te voorkomen 

en er mee om te gaan. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht 

ervaar je problemen(stressgerelateerde klachten). Een voorbeeld waarbij je 

draaglast groter wordt is wanneer er in korte tijd veel gebeurt of je hebt het heel 

druk. Een voorbeeld waarin je draagkracht verminderd kan zijn dat je moe of ziek 

bent. Het resultaat is dat de eisen die gesteld worden, groter zijn dan wat je aankunt 

of denkt aan te kunnen. 

Ongezonde stress kan zich uiten in werkdruk/stress, overspannenheid, burn 

out(overstimulatie) of bore out(onderstimulatie). 

 Stresscoaching 

Bilan coaching & training kan ondersteuning bieden op het gebied van stress. Deze 

ondersteuning kan zijn: 

Preventief, om te voorkomen dat stress voor jou ongezond wordt. 

Actief, wanneer je merkt dat je leidt aan langdurige stress . 

In het intake gesprek gaan we eerst samen kijken waar de behoefte ligt. Op basis 

daarvan stelt Bilan coaching & training een coachingtraject voor die bij jou situatie 

passend is. Tijdens de coachingtrajecten gebruiken we naast de gesprekken, 

verschillende methodieken en zetten we één of meerdere testen in. Daarnaast 

wordt gewerkt met Mindfullness technieken, ademhalingstechnieken en er wordt 

aandacht besteed aan gezonde voeding. 

 


