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Alleen de mens kent stress! 

Robert M. Sapolsky, 
Why zebras don’t get ulcers. 

New York: W.H. Freeman and Company, 1994 



Sressfactoren 

• Overlijden van partner             100 

• Scheiding     73 

• Overlijden van familielid   65 

• Huwelijk     50 

• Ontslag     47 

• Pensioen     45 

• Zwangerschap    40 

• Kind verlaat huis    29 

• Verhuizing     20 

• Vakantie     13 

• Kerstmis     12 

 

“The Social Readjustment Rating Scale", Thomas H. Holmes and 
Richard H. Rahe, Journal of Psychomatic Research, Volume 11, Issue 
2, August 1967, Pages 213-218, Copyright © 1967 Published by 
Elsevier Science Inc.  



Stressfactoren 

Bij een totale score van 
>150 over het laatste jaar 
is er 50% kans op ziekte. 

 

Bij een score van >300 is 
er 90% kans op ziekte. 



Gevolgen van stress 

• Bij dieren duurt stress enkele minuten… 

• Bij de mens kan stress jaren duren… 
• Een blijvende perceptie van dreiging en gevaar is een 

alarmsignaal, ook als er geen reële dreiging is!  

 

• Psychisch: lijden 
 

• Gezondheid: stress is een alarmsignaal in het 
lichaam waardoor het evenwicht tussen 
essentiële dringende overlevingsfuncties en niet-
dringende onderhoudsfuncties wordt gewijzigd: 

• ‘stoven’ in eigen stresshormonen! 

• maagdarmklachten: maagulcus, perforatie, irriteerbaar colon 

• hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen 

• verlaagde immuunrespons 

• vruchtbaarheidsproblemen 

• kanker, dood 

 

 



Model van Robert Karasek (1979) 

Psychologische druk 
- kwantitatief: hoeveelheid 

- kwalitatief:  

competentie vs. moeilijkheid 

- cfr. nieuwe technologieën 

- ook overkwalificatie is stress! 

Sociale steun 

Controle - autonomie 
- invloed op organisatie 

- vrijheid – geen robot 

- geen vervreemding 

- een ‘werk’, geen ‘job’ 

Activiteit 

Graad van 

activiteit 

Graad van 

stress 

Relax 

Stress 

Passiviteit 



Model van Robert Karasek (1979) 

• Belangrijkste factor: controle, autonomie 
• cfr. Whitehall study: Stress and Health study, 1985 

 

• Geen controle: 
• Teveel werkelijkheid, te weinig mogelijkheden 

• Idee van ‘geen keuze’, van ‘gevangen zitten’ 

• kan bij mens en dier tot depressie leiden (cfr 
Seligman) 

• geen controle = ontnemen van mogelijkheden = 
straf! 

 



Betekenis 

• De mens kan zich gefrustreerd en gestresseerd voelen in 
een onzichtbare moreel-existentiële gevangenis: 

• materieel: in armoede, in een schuldenberg… 

• affectief: in een benauwend gezin, in een verstikkende 
relatie, in affectieve armoede… 

• professioneel: in een ‘job’, in regels, in een hiërarchische 
structuur, in een prestatiemoraal …  

• sociaal: in betuttelende maatschappelijke structuren of 
rollen, in vormen van uitbuiting of uitsluiting… 

• mentaal: in bepaalde onwrikbare religieuze, 
wetenschappelijke of filosofische overtuigingen (bijv. idee 
van ziekte!), gewoonten, normen, overtuigingen… 

• existentieel: in verstikkend comfort en zekerheid, in 
zinloosheid, in oeverloze vrijheid, in een eng zelfbeeld, in 
benauwende ideeën over de toekomst of in beperkende 
ideeën over het verleden, over ziekte, over verslavingen, 
over ouder worden, over de dood… 



Realiteit 

• Realiteit: vele mensen leven hun leven als een 
gevangenis, als een absurde ervaring, in 
existentiële frustratie op de rand van de 
depressie …  
• Depressie = uitgedoofde relatie met het leven, geen zinvolle 

relatie meer… 

• Vele jongeren groeien op zonder voorbeeld of model van 
een enthousiaste levensstijl, met een stevig intern 
gefundeerd geluk dat niet afhankelijk is van 
omstandigheden, baan, partner, bezittingen…  

• Voor wie existentieel al dood is, is suïcide een kleine stap… 

• Behandeling/preventie van stress en burn-out: 
een samenleving met modellen van een 
inspirerende, enthousiaste levensstijl! 
• Optimism is a moral duty! 

 



Een mens heeft altijd keuze! 

• In de mate dat de mens een vrij en bewust 

handelend wezen is, onttrekt hij zich aan elke 

vaste causaliteit en voorspelbaarheid. De mens 

heeft altijd keuze over de eigen reactie! 

• Plato: van een vrij mens kan je nooit een slaaf maken, zelfs 

niet als je hem in een gevangenis zet 

• Voorbeelden: Nelson Mandela, Terry Waite, Viktor Frankl, 

Martin Gray, Primo Levi Natasha Kampusch …  

• Een bewust mens heeft altijd een interne vrijheid 

• De mens is een geworpen ontwerp (Heidegger) 

• What the mind can believe, the body can achieve. 



De mens heeft altijd keuze! 

• Alles wat niet met plezier wordt gedaan is 
oorzaak van stress! 

 

• Ook overdreven behoefte aan controle is 
oorzaak van stress! 

 



Een mens heeft altijd keuze… 

De depressieve keuze: opgeven en 

gaan liggen bij een idee en gevoel 

van onmacht. Niets lijkt immers nog 

zin te hebben en bijgevolg is er niets 

dat aantrekt of motiveert … 

De neurotische keuze: 

zich terugtrekken in 

slachtofferdenken en lijden 

is gemakkelijk en vereist niet 

veel wijsheid of creativiteit. 

Het wordt bovendien 

“normaal” gevonden… 

De creatieve keuze:  

de keuze om te 

aanvaarden, te leren en 

te groeien vereist meer 

wijsheid en creativiteit! 

Bij elke existentiële gebeurtenis zijn er altijd 

minstens drie mogelijke keuzes: 



Een mens heeft altijd keuze 

• Men kan zelfs gevangen zitten in een zinloze en 

oeverloze vrijheid: vrijheid van, maar geen 

vrijheid tot, leidt tot keuzestress… 

• Je kunt niet de richting van de wind bepalen, 

maar wel de stand van je zeilen.  

• Voor een schip dat niet weet waar het naartoe 

gaat, is geen enkele wind de goede. (Seneca) 

• Het zijn niet de dingen die gebeuren die ons 

verstoren, maar onze gedachten over de dingen 

die gebeuren. (Epictetus) 



Leven als creatief proces 

• Leven is onrust, onevenwicht: voortdurend 

verwerkelijkende mogelijkheden 

• Van alle mogelijkheden worden maar enkele 

verwerkelijkt en alle andere niet 

• Elke verwerkelijking leidt tot nieuwe 

mogelijkheden 

• De dood is op elk moment de mogelijkheid van de 

onmogelijkheid van verdere mogelijkheden 



Leven als creatief proces 

• Enthousiasme, verliefdheid = het zien van talloze 

mogelijkheden in een bepaalde realiteit 

• Te veel mogelijkheden en te weinig realiteit: 

psychose 

• Te veel realiteit en te weinig mogelijkheden: 

existentieel gevangen zijn = stress, burn-out, 

depressie 



Geluk dat ons overkomt Ongeluk dat ons overkomt 

Het spel van het leven… 
Het geluk van een goed speler: een goed 

speler moet geen goede kaarten hebben 

om te kunnen spelen. Een goed speler 

kan met alle kaarten spelen en vindt 

plezier in het spel zelf! 

Het leven heeft ons geen 

goede kaarten gegeven… 

Klagen over slechte kaarten 

Gemakkelijk! 

Het leven heeft ons goede 

kaarten gegeven! 

Blij zijn om de goede kaarten! 

Gemakkelijk! 

Een echte winner moet niet 

winnen om te winnen! 

Minder gemakkelijk! There are two hardships in life:  

one is not to get your heart’s desire. 

The other is to get it.  

Oscar Wilde 

Er is geen weg naar geluk. 

Geluk is de weg. 



• De mogelijkheid om zich goed te voelen is op elk 

ogenblik aanwezig.  

• De uitdaging is strategieën te ontwikkelen om 

deze mogelijkheid altijd en overal te mobiliseren, 

zo niet vervalt men in incompetentie, klagen, 

zelfmedelijden en het beschuldigen van anderen. 

• Die ‘strategieën’ zijn wijzen van betekenisgeving 

(‘verpakking’, ‘formatering’) aan gebeurtenissen 

door het gebruik van woorden die een zinvol 

kader creëren. 



• De meeste mensen hebben meer strategieën om 

zich niet goed te voelen dan om zich goed te 

voelen. Er zijn immers meer negatief geladen 

woorden dan positief geladen woorden: 

slachtoffer, verlies, belediging, zware slag, 

mislukking, wonde, kwetsuur, litteken … 

• Deze woorden worden veelal niet bewust gekozen 

maar behoren tot de sociale clichés die 

‘spontaan’ in ons opkomen en vanzelfsprekend 

lijken. 



• Deze woorden sturen onze beleving (en onze 

hersenen) zodanig dat emoties en reacties 

ontstaan die onaangenaam aanvoelen. 

• Een strategie van levenskunst bestaat eruit 

betekenissen (woorden) te gebruiken die onze 

beleving (en onze hersenen) zodanig sturen dat 

een aangename beleving ontstaat. 

• “L’optimisme ne coûte pas plus cher et on vit 

bien mieux!” 

• “J’ai choisi d’être heureux, c’est meilleur pour la 

santé” (Voltaire) 



Meer… 


