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Met een rustmomentje buig je stress om naar energie 
 

Wist je dat ruim een kwart van de Nederlanders het gevoel heeft dat hij opgejaagd wordt? Heb jij ook vaak het 

gevoel dat een dag over te weinig uren beschikt? Dan is het verstandig om meer tijd voor jezelf vrij te maken. Creëer 

meer rust! 

 
Stress 
Alle taken en klussen die op jouw schouders drukken, noem je belasting. Dat kan zowel fysiek als mentaal en 

emotioneel zijn. De ene persoon kan alle emotionele zorgen van de wereld aan, de ander is juist fysiek sterker en 
fitter. Hoe dan ook: langdurig te veel belasting zorgt voor stress. En dat wil je voorkomen. 
 

Wanneer heb je een rustmomentje nodig? 
Je hebt af en toe een rustmomentje nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Zo merk je dat het tijd is voor 
een (korte) time-out: 

 Concentreren gaat moeilijker 

 Je stoort je aan lawaai 

 Je vindt collega’s vervelend 

 Je bent snel geïrriteerd 

 Je doet al anderhalf uur hetzelfde 

 Je maakt onnodige fouten 

 

Stress ombuigen in energie 
Als je niet goed met stress omgaat, kan het slopend zijn. Dat wil je natuurlijk niet. Zo ga je met stress om: 
 Kom in beweging. Na afloop merk je dat de stress minder is. Je lichaam is waarschijnlijk moe, maar geestelijk 

heb je wél meer energie. 

 Maak een dagplanning. Een duidelijke planning geeft rust, omdat je weet wat je gaat doen. Plan ook tijd in voor 
beweging en ontspanning en zorg voor voldoende eigen tijd, waarin niks verplicht is.  

 De oorzaak aanpakken. Neem ongeveer een uur per dag de 

tijd om oplossingen voor de stress te vinden. Spreek daarna 

met jezelf af dat je de rest van de dag niet meer piekert. 

 Denk positief. Je buigt stress niet zomaar om in energie, daar 

is tijd voor nodig. Tijdens het proces bereik je kleine 
mijlpalen. Vier deze! Denk niet te veel aan morgen of 
volgende week. Een uur vooruit denken is vaak al genoeg.  

 Praat met anderen. Je kunt ervaringen delen en steun 

vinden bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Dan is het nu tijd voor een welverdiend rustmomentje. Daar krijg 

je energie van!  

 

 

 


