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PROGRAMMA

• Voorstellen

• Werkgeluk

• Soorten stress

• Coping strategieën

• Hulp bij stress

• Energievreters

• Energiegevers

• Afsluiting 



VOORSTELLEN

Sara Bloemers

Arbeids- en Organisatiepsycholoog

Betje Koolhaas

Acteur / Procesbegeleider



KENNISMAKEN MET DE ZAAL

Handen omhoog

Wie is triagist?

Wie is centralist?

Wie is manager?

Wie heeft een andere functie?



GROEPEN MAKEN!

• 4-6 mensen per whiteboard + stift

• Gebruik het whiteboard voor:

• Opdracht

• Vraag 

• Opmerking



WERKGELUK

Schrijf: 

in één woord wat een voorwaarde is 
voor gelukkig werken 



WERKGELUK

Sociale verbinding: leuk met 
collega’s opschieten / waardering 

Autonomie: eigen keuzes maken

Zingeving: je voegt iets toe

Competentie: je benut je talenten

Bron: Artikel NRC, Hoe word je gelukkiger op je werk?



STRESS

Biologisch en hormonaal systeem dat bedoeld is 
voor noodsituaties

Niet meer opgewassen eisen / 

macht eigen bezigheden verliezen

Als we iets moeten doen wat we niet willen en 
kunnen doen



SOORTEN STRESS

• Levensstress

• Traumatische stress

• Transitie stress

• Werkstress



LEVENSSTRESS

• Gezondheid

• Relatie, gezin, familie

• Financiën

• Verhuizing

• Conflict buren



TRAUMATISCHE STRESS

• Agressie en geweld

• Misbruik, mishandeling,

verwaarlozing

• Ongevallen, rampen

• Plotseling overlijden, 

suïcide



TRANSITIE STRESS

• Bedrijfssluiting

• Fusie en privatisering

• Reorganisatie en downsizing

• Werktijdvermindering 

en ontslag

• Functieanalyse en 

herplaatsing



WERKSTRESS

Ontstaat als we de macht over onze eigen 
bezigheden kwijt raken: als je in werk iets moet 
doen wat je niet wilt of niet kunt

Activeert alarm fysiologie. Hierdoor op den duur 
psychische vermoeidheid, emotionele uitputting, 
burn-out  



TRIAGIST / CENTRALIST MET STRESS

Kijk: 

naar de volgende situatie

Schrijf: 

in één woord op wat je opvalt



SITUATIE 1

• Emotionele uitputting

• Distantie: afstand van het werk

• Twijfel competentie: kan ik het nog wel?

• Werk gerelateerd

• Sluipenderwijs

• Kan privé nog goed functioneren



TRIAGIST / CENTRALIST MET STRESS

Kijk: 

naar de volgende situatie

Schrijf: 

in één woord op wat je opvalt



SITUATIE 2

• Teveel gevoelens / informatie: 
overprikkeling van het brein

• Werk- en privé: uit balans, op alle 
levensgebieden

• Toestand

• Niet meer kunnen functioneren



WERKDRUK: 
TEVEEL OF TE WEINIG

• Over stimulatie: werkdruk, transitie, 
gebrek aan regelmogelijkheden

• Onder stimulatie: uitgekeken op 
werk, geen uitdaging meer, betekenis 
veranderd of verloren





FAVORIETE REACTIEPATROON

BIJ TEGENSLAG / STRESS

Als iets me tegenzit dan …



COPING STRATEGIEËN

• Actief aanpakken

• Palliatieve reactie

• Vermijden, afwachten

• Sociale steun zoeken

• Passief reactiepatroon

• Expressie van emoties

• Geruststellende en troostende gedachtes

Bron: Utrechtse Coping Lijst



HULP BIJ HET REGULEREN VAN STRESS

• Praten: werkgever, geliefden, hulpverlener

• Onderzoeken van stress: 
• welke symptomen herken ik?

• welke soorten stress heb ik?

• zit ik in het “groen”, “oranje” of “rood”

• Interventie: op maat



HULP BIJ HET REGULEREN VAN STRESS

• Dag structuur: regelmaat, iets nuttigs, 
fysieks en ontspannen

• Slaap hygiëne: zijn er slaapproblemen? / is 
er voldoende slaap?

• Ontspannen: (repeterende) oefeningen, 
lichaamsbeweging



ENERGIEVRETERS

Schrijf op:

• Wat kost in je werk het meeste energie? 

• Wat roept de meeste stress op?



TIPS TEGEN WERKSTRESS

5 tips tegen werkstress van Erik Scherder -

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=DytvJk9vCAg


ENERGIEGEVERS

Schrijf op:

• Welke tip geef jij aan je collega om stress 
te verlagen?



EINDCONCLUSIE

Wat haal je hier voor jezelf uit?

Waarmee kun je direct aan de slag?



EINDCONCLUSIE

• Stress is een nuttige reactie van het 
lichaam

• Langdurig blootstaan aan stress kan 
leiden tot ernstige gevolgen

• Hulp bij stress werkt!



EINDOEFENING!

Ontspannen het Nederlands 
Triage Congres volgen…

Allemaal opstaan


