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Van stress had ik geen last, dacht ik.....

Sterker nog, ik presteerde beter 
onder stress. Het was eerder mijn
vriend dan mijn vijand, dacht ik. 
Totdat mijn lichaam aan de 
noodrem trok, een burn-out. 

Na 6 jaar de ene na de andere 
merkwaardige chronische 
aandoening was mijn lichaam 
uitgeput. Later kwam ik er pas 
achter dat de klachten van de 
laatste 6 jaar veroorzaakt zijn 
door chronische stress. Mijn 
zoektocht heeft geleid tot een 
leuker leven met veel minder 
stress.

De oplossingen tot minder stress wil ik graag met je delen.
Stressologie maakt je Stressbestendiger!

Jurgen Spelbos.



Minder stress, meer energie met 
Stressologie!

Stress door toegenomen prestatiedruk én afgenomen 
stressbestendigheid

Stress en burn-out zijn nog altijd een snelgroeiend probleem in 
Nederland. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken, heel
veel jonge mensen ook de laatste jaren. Te veel druk in ons 
leven, werkdruk maar ook prestatiedruk thuis, op school of bij 
de studie, wordt gezien als de belangrijkste boosdoener. 

Het klopt dat we de afgelopen jaren steeds meer druk op van 
alles zijn gaan leggen, bijna alles wordt uitgedrukt in prestaties 
en wordt verbonden aan targets. We leggen dat zelfs kleuters 
op. Werk, school en studie zijn intensiever geworden en ons 
leven daar omheen ook, sinds een jaar of 10 bestaan er geen 
verloren dagdroom minuutjes meer waarin je even tot rust kon 
komen, die minuten gaan nu naar onze smartphone. 

En daardoor krijgen nog weer extra prikkels in plaats van rust. 

Maar onze intensievere levensstijl is niet de enige reden voor 
de explosie aan burn-out gevallen, er is nog iets anders aan de 
hand zien wij elke dag in het Centrum voor Stressologie: 

we worden ook steeds minder stressbestendig. 

Wij testen iedereen die last heeft van stress en hebben 
geconstateerd dat letterlijk iedereen die gebukt gaat onder 
stress substantiele tekorten aan (voeding)stoffen heeft, echt 
iedereen. We zien niet alleen tekorten aan vitamines en 
mineralen maar ook tekorten aan gezonde omega 3 vetten die 
in bijvoorbeeld vette vis als haring en makreel zitten. Deze 
vetten zijn erg belangrijk voor je energiehuishouding, zonder 
gezonde vetten lever je behoorlijk in aan energie. 

Maar we zien ook tekorten aan gelukshormonen en 
zogenaamde neurotransmitters, dat zijn boodschapperstofjes 
waarmee hersencellen met elkaar communiceren. 



Tekorten aan gelukshormonen en neurotransmitters 
kunnen heel vervelende klachten geven: stress, angst, 
depressie, vermoeidheid, niet meer kunnen focussen, 
vergeetachtigheid en noem maar op, van alles waar 
niemand op zit te wachten. Het zijn dit soort tekorten die
ervoor zorgen dat we minder stressbestendig worden en 
meer last krijgen van stress.

Maar hoe komen we aan die tekorten? 

Er zijn twee belangrijke redenen voor het oplopen van 
tekorten: de eerste is stress en de tweede is verkeerde 
voeding. Bij stress gaat het aanmaken van stresshormonen ten 
koste van de aanmaak van gelukshormonen waardoor je je 
dubbel zo slecht gaat voelen, dat is de ene kant van de 
medaille. Voor het aanmaken van stresshormonen gebruikt je 
lichaam namelijk dezelfde bouwstoffen als voor het aanmaken 
van gelukshormonen, vandaar. De bouwstoffen voor de 
gelukshormonen worden in beslag genomen als het ware. 

En het aanmaken van stresshormonen krijgt altijd prioriteit, we
zijn namelijk ontworpen om te overleven en dat is in essentie 
de rol van stresshormonen: ze zorgen ervoor dat je gaat 
vechten of vluchten. En de andere kant is dat we door een 
verkeerd voedingspatroon te weinig bouwstoffen binnen krijgen
om gelukshormonen en neurotransmitters aan te maken met 
alle nare gevolgen van dien. We eten simpelweg te weinig 
verse groenten, fruit en vette vis en te veel bewerkte 
voeding, alles uit pakjes, zakjes of blikjes. Daardoor 
raakt ons lijf steeds meer ontregeld en worden we 
minder stressbestendig. 

Alleen al het eten van light producten kan je stress opleveren. 
Lightproducten, met hun kunstmatige zoetstoffen, zijn funest 
voor de werking van je darmen. En juist in je darmen wordt 
zo’n 90 procent van het gelukshormoon serotonine 
aangemaakt. En van een tekort aan serotonine krijg je stress, 
depressieve gevoelens en gedachten en ga je steeds slechter 
slapen. Zo nauw luistert het allemaal.

Het goede nieuws is dat je die tekorten heel snel kunt inlopen 
door voedingsstoffen aan te vullen en gezonder te gaan eten! 
Nieuwsgierig geworden? Lees vooral verder, Stressologie 
betekent ‘kennis van stress’ en dat hebben we, de fenomenen 



stress en burn-out steken anders in elkaar dan de meeste 
mensen weten, het is de hoogste tijd dat jij hier je voordeel 
mee gaat doen!

Draaglast en draagkracht

Als je draaglast groter is dan je draagkracht word je gestrest 
volgens een bekende definitie van de Amerikaanse psychiaters 
Zubin en Spring. En ze hebben gelijk. Je krijgt stress als je 
meer moet doen dan je aankunt. Als dat het geval is ervaren 
we stress en dan, als het goed is, gaan we van alles doen om 
de draaglast te verminderen. Minder ballen in de lucht houden 
en het rustiger aan doen. Taken schrappen of delegeren. Je 
minder druk maken. Het wat rustiger aan gaan doen. 

Als het goed is doen we dit maar we weten natuurlijk dat 
iedereen die een burn-out heeft gehad niet heeft geluisterd. Die
zijn maar door en door gegaan met roofbouw plegen net zolang
dat ze letterlijk over de rooie waren, uitgeput, burn-out. En dan
heb je het inmiddels over zo’n 1.2 miljoen Nederlanders, een 
aantal dat heel hard stijgt. 

Draaglast verlichten werkt meestal maar tijdelijk

Minder ballen in de lucht houden of het rustiger aan gaan doen 
helpt dikwijls maar tijdelijk, voordat we het in de gaten hebben 
vervallen we weer in onze oude gewoonten en komt de stress 
je oren weer uit. Vooral omdat onze omgeving het helemaal 
niet rustiger aan doet, dikwijls juist het tegendeel. En wil je niet
achteropraken dan moet je wel meebewegen. 

We leven nu eenmaal in een samenleving die steeds meer van 
ons vergt. En het ziet er niet uit dat dit snel gaat veranderen. 

Deze decennia krijgen de Aziaten steeds meer in de melk te 
brokkelen in de wereld en het is bekend dat er in 
toonaangevende landen als China, Japan en Korea ongemeen 
hard gewerkt wordt. De prestatiedruk is daar nog veel hoger 
dan bij ons en die wind kan zomaar overwaaien. Jack Ma, de 
oprichter van Alibaba, het Chinese Bol.com, gaf onlangs in een 
interview aan dat als je niet bereid bent om minimaal 72 uur 
per week te werken (zes werkdagen van 9 uur), je niet eens 
hoeft te solliciteren bij zijn bedrijf, dan maak je geen enkele 
kans om aangenomen te worden. Ik bedoel maar.



Stressologie: draagkracht vergroten!

Dat onze draaglast gaat verminderen lijkt me niet 
waarschijnlijk, de kans dat de last groter wordt lijkt meer voor 
de hand te liggen. Het is daarom veel slimmer om voor een 
andere strategie te kiezen: om te gaan werken aan je 
draagkracht, je stressbestendigheid, dat is een van de 
gedachten achter Stressologie, de revolutionaire nieuwe 
methode voor minder stress en meer energie. 

En op dat vlak valt er een wereld te winnen weten wij uit de 
praktijk van alledag. Je kunt je lichaam veel stressbestendiger 
maken, dat is dé truc voor een leven met veel minder stress!

Wat Stressologie beter maakt dan de gebruikelijke 
aanpak

Werken aan je stressbestendigheid in plaats van het 
verminderen van draaglast is overigens niet het enige 
vernieuwende aan de methode Stressologie. 

Stress is veel meer biologie dan psychologie is een ander
inzicht wat Stressologie zo anders maakt dan de huidige 
aanpak van stress en burn-out. Bij stress draait alles om 
hormonen en bijnieren, dat is allemaal biologie in plaats van 
psychologie. Te veel stresshormonen en te weinig 
gelukshormonen, dat is het beeld dat we dagelijks zien bij 
mensen die rondlopen met burn-out klachten. 

En die balans is te herstellen met voeding en natuurlijke 
supplementen (voedingsstoffen en kruiden), een ander groot 
inzicht waarop de methode gestoeld is. 

Met de nadruk op 'natuurlijk' bij die supplementen, die worden 
veel beter opgenomen door je lichaam dan de synthetische 
supplementen die je vindt bij de voordeeldrogist. Letterlijk 
iedereen die last heeft van stress blijkt een tekort te hebben 
aan gelukshormonen en neurotransmitters. En op het moment 
dat die tekorten aangevuld worden voelt iedereen zich direct al 
een stuk beter!



Stress is meer een lichamelijke reactie op gevaar dan 
een psychisch probleem

We zijn gewend om stress te beschouwen als een psychisch 
probleem, iets vervelends wat zich afspeelt tussen je oren. Dat 
was aanvankelijk ook mijn vertrekpunt toen ik begon met de 
research voor het boek ‘Minder stress met Stressologie’, stress 
valt niet voor niets binnen het domein van de psychologie dacht
ik. Maar gaandeweg het onderzoek werd het me duidelijk dat 
het allemaal anders in elkaar zat. 

Stress bleek veel meer een lichamelijke reactie op (mogelijk) 
gevaar te zijn dan een probleem tussen je oren! Stress is veel 
meer biologie dan psychologie!

Stress is hetzelfde als angst

Het is even wennen, deze gedachte maar het is echt zo. Op het
moment dat we in gevaar komen, of dat nu in het verkeer is, 
een ruzie met je baas of je geliefde, een deadline die niet 
gehaald dreigt te worden of wat het gevaar ook mag zijn, dan 
ervaren we angst. Angst en stress zijn vrijwel hetzelfde. 

Gevaar en de daarbij horende emotie angst zetten in een 
oogwenk je stresssysteem in werking: het door je zintuigen 
waargenomen gevaar wordt verwerkt in je hersenen, die 
reageren met een angstreflex, je bijnieren krijgen het signaal 
om stresshormonen aan te maken om je voor te bereiden op 
een gevecht of vlucht. 

Deze reactie noemen we stress. Je kunt ook door je gedachten 
gevaar scheppen en chronische stress ontwikkelen, dit gebeurt 
als je je zorgen maakt bijvoorbeeld, ook dan is er altijd sprake 
van angst, angst om te falen of bang zijn dat je het allemaal 
niet aankunt. 

Stresshormonen worden aangemaakt in je bijnieren, de 
accu’s van je lichaam

Je bijnieren, de kleine hormoonfabriekjes op je nieren, spelen 
een cruciale rol bij stress. Stresshormonen als adrenaline en 
cortisol worden aangemaakt in je bijnieren, net zo goed als 
andere hormonen. 



In de Chinese geneeskunde worden de bijnieren beschouwd als 
de accu van je lichaam. Als de accu leeg is, uitgeputte bijnieren
als gevolg van jarenlange chronische stress, krijg je de motor 
niet meer aan de praat. Dit is wat een burn-out werkelijk is: 
een bijnieruitputting.

Een burn-out is een bijnieruitputting

Van het stresshormonen krijg je energie om te vechten of te 
vluchten. Echt een boost aan energie, je kunt onder invloed van
stress op 120 tot 130 procent gaan draaien als het om energie 
gaat. Maar je lichaam is gebouwd om alleen kortstondig stress 
te hebben, het is niet ontworpen om voortdurend aan prikkels 
en gevaar blootgesteld te worden. En dat is het probleem van 
onze tijd, chronisch gevaar en dus chronische stress. 

Dat maakt dat je bijnieren overuren moeten draaien om maar 
stresshormonen aan te maken. Dat kan jarenlang goed gaan 
maar op een dag gaat het fout. Ze zijn zo uitgeput dat ze geen 
stresshormonen meer aanmaken en dan is letterlijk de accu 
leeg en kun je van het ene op nadere moment niets meer. En 
dat noemen we een burn-out, totaal uitgeputte bijnieren.

Je kunt laten meten in hoeverre je tegen een burn-out 
aan zit

De conditie van je bijnieren is overigens te meten, dat weten 
de meeste mensen niet, we hebben daar binnen het Centrum 
voor Stressologie een laboratoriumtest voor. We checken 
daarmee in welke mate er nog stresshormonen worden 
aangemaakt in je bijnieren, dat geeft een beeld van de mate 
van uitputting. 

Handig want zo kun je voorkomen dat je daadwerkelijk over het
randje gaat. Dus mocht jij je zorgen maken over jouw situatie, 
maak dan snel een afspraak met een stressoloog die verbonden
is aan het centrum, daar komen er steeds meer van.

https://centrumvoorstressologie.nl/team/

https://centrumvoorstressologie.nl/team/


Ingewikkelder hormoonhuishouding zorgt voor meer 
stress bij vrouwen

Heb je je wel eens helemaal afgevraagd hoe het komt dat 
vrouwen meer last hebben van stress en burn-out? Dat heeft 
dus alles te maken met het feit dat het bij stress allemaal 
draait om hormonen en vrouwen hebben nu eenmaal een 
ingewikkelder hormoonhuishouding dan mannen, daar kunnen 
ze niets aan doen. Vrouwen hebben een maandelijkse cyclus en
maken enorme events als zwangerschappen of de overgang 
mee die de hele hormoonhuishouding op stelten zetten. 

En het gebruik van de anticonceptiepil niet te vergeten, die 
doet ook een duit in het zakje. Stresshormonen en 
geslachtshormonen hebben interactie met elkaar, net als 
gelukshormonen, stress is voor een groot deel een 
biochemische reactie in je lichaam met psychische gevolgen, 
niet andersom. 

Van tekorten aan neurotransmitters en gelukshormonen 
ga je je slecht voelen

Er spelen nog veel meer hormonen en andere stofjes een rol bij
de stressreactie, neurotransmitters bijvoorbeeld, dat zijn 
boodschappersstofjes die informatie overbrengen tussen je 
hersencellen. 

Gelukshormonen als dopamine en serotonine kunnen ook de rol
van neurotransmitter vervullen. Dit is even een ingewikkeld 
stukje tekst maar laat je niet afschrikken door de moeilijke 
namen van stofjes, lees wat ze met je doen, als je tekorten 
hebt dan kan het heel goed zijn dat je stress daar vandaan 
komt en niet uit je hoofd of door werkdruk. 

Van dopamine kom je in beweging en serotonine is het 
feelgood hormoon. Als je te weinig dopamine hebt kom 
je haast niet meer van de bank af en kun je automatisch 
meer gaan eten of drinken, het werkt verslavingsgedrag 
in de hand. 

Van een tekort aan serotonine word je vanzelf angstig en
dus gestrest, depressief en kun je slaapproblemen 
krijgen.



Andere gelukshormonen die een rol spelen zijn endorfine, 
bekend van het runners high gevoel en het knuffelhormoon 
oxytocine. Endorfine speelt een grote rol bij de afsluiting van je
stresssysteem. Heb je er te weinig van dan blijf je veel langer 
gestrest. Oxytocine komt vrij bij aanraking, als je knuffelt of 
lekker aan het vrijen bent. Het vreet als het ware je 
stresshormonen op. 

Andere neurotransmitters die van belang zijn bij stress zijn 
GABA, dat is een aminozuur en acetylcholine. Van GABA word
je lekker rustig maar als je een tekort hebt, en dat 
hebben veel mensen zien wij elke dag, dan word je er 
juist onrustig van. Je kunt een opgejaagd gevoel krijgen 
of zelfs angst- en paniekaanvallen. 

En van een tekort aan acetylcholine kun je je niet meer 
focussen, ook leerprestaties gaan hard achteruit bij een tekort.

Al deze hormonen en neurotransmitters werken buitengewoon 
krachtig. Als wij eens een dag niet vooruit te branden zijn 
verwijten we ons al snel een gebrek aan karakter of wilskracht. 
Maar het kan ook een tekort aan dopamine zijn. En dat tekort 
kun je met de juiste voedingsstoffen oplossen waardoor je veel 
meer energie kunt krijgen!

De cocktail van hormonen die we stress noemen

Het draait dus allemaal om hormonen bij stress, en om je 
bijnieren waar die hormonen worden aangemaakt. 
Stresshormonen, gelukshormonen en neurotransmitters, die 
vormen een cocktail die maakt hoe jij je voelt. Als je lichaam 
stresshormonen aanmaakt omdat jij met iets in aanraking komt
waarbij je gevaar en angst ervaart slaat het stresssysteem 
onmiddellijk aan, gaat het stresshormonen produceren en de 
rest van het hormoonorkest doet lekker mee.

De aanmaak van stresshormonen is bedoeld om te 
vechten of te vluchten

De aanmaak van stresshormonen is niet voor niets, je krijgt 
daardoor een enorme stoot aan energie om te kunnen vechten 
of vluchten. Want dat is de functie van stress: je afwenden van 
gevaar! 



Chronische stress ontstaat als we niet vechten of 
vluchten

Hier schuilt het grote probleem van onze tijd: chronische 
stress. We maken ons ergens zorgen over of we voelen 
daadwerkelijk angst, ons stresssysteem slaat alarm en ons 
lichaam maakt zich gereed om te gaan vechten of vluchten 
maar ons hoofd houdt dat tegen. 

We blijven hangen in situaties die ons deep down angstig 
maken maar we vechten of vluchten niet, we blijven zitten waar
we zitten. En onderwijl blijft je lichaam maar in die stressstand 
staan, blijven er maar stresshormonen aangemaakt worden in 
je bijnieren en put je je langzaam maar zeker uit.

De aanmaak van stresshormonen gaat ten koste van 
gelukshormonen

Voor de aanmaak van stresshormonen gebruikt je lichaam 
allerlei stofjes, bouwstenen, voedingstoffen in alle soorten en 
maten. Dat zijn echter dezelfde stofjes die ook nodig zijn voor 
de aanmaak van gelukshormonen zagen we al eerder! 

Als je dus veel stress ervaart wordt je dubbel bestraft: meer 
stresshormonen en minder gelukshormonen. 

Dat is de reden dat je je steeds ongelukkiger gaat voelen bij 
chronische stress, te veel stresshormonen en te weinig 
gelukshormonen, je raakt er helemaal van uit balans.

Stress veroorzaakt tekorten aan gelukshormonen en 
neurotransmitters

We zien deze problematiek letterlijk elke dag in de praktijk, 
iedereen die last heeft van stress heeft tekorten aan 
gelukshormonen en/of neurotransmitters. En dat is deels te 
verklaren doordat je lichaam eerst stresshormonen aanmaakt 
en dan pas gelukshormonen. Deels, er is nog een andere reden 
en dat is een tekort aan bouwstenen voor de aanmaak van 
hormonen door verkeerde of verarmde voeding. 



Tekorten door verkeerde of verarmde voeding

Door verkeerd te eten, te weinig verse groenten en vette vis en
te veel uit zakjes, pakjes en blikjes, worden we steeds minder 
stressbestendig, dat is de andere verklaring voor het gegeven 
dat we met z’n allen steeds meer stress ervaren. Veel mensen 
die last hebben van stress hebben geen tijd of zin om te koken 
en kiezen al snel voor iets makkelijks, iets kant en klaars. 

Maar daar schuilt dus een probleem, je lichaam krijgt te weinig 
bouwstenen als vitamines en mineralen binnen en te veel 
slechte stoffen waardoor beetje bij beetje steeds minder 
stressbestendig wordt. 

Overigens is niet alleen een verkeerd eetpatroon de oorzaak 
van minder bouwstoffen in je lichaam, er speelt nog iets 
anders: in voeding zitten als gevolg van intensieve 
landbouwmethoden lang niet zoveel voedingsstoffen meer als 
vroeger waardoor heel veel mensen rondlopen met tekorten 
aan vitamines, mineralen en andere belangrijke 
voedingsstoffen. 

Daardoor raakt de biochemie in ons lichaam verstoord en dat 
maakt ons minder en minder stressbestendig. Veel mensen 
hebben bijvoorbeeld een tekort aan de mineralen zink en 
magnesium en dat kan je hele stofwisseling ontregelen, 
inclusief de aanmaak van gelukshormonen.

We kunnen niet zonder gezonde vetten (omega 3-
vetzuren)

Heel veel mensen eten tegenwoordig te weinig gezonde vetten,
bijvoorbeeld uit vette vis (omega 3 uit haring of makreel) en te 
veel margarine en andere verkeerde vetten (omega 6: 
frituurvet, bak en braadvetten). 

Nu moet je weten dat om alle miljarden cellen in je lichaam een
celmembraan zit die voor een groot deel is opgebouwd uit 
omega-vetzuren. Bij een teveel aan verkeerde vetten worden 
die membranen steeds minder doorlaatbaar en wordt het voor 
vitamines en mineralen steeds moeilijker om te komen waar ze 
uiteindelijk thuishoren: in je cellen. 



Met als gevolg dat je bijvoorbeeld steeds vermoeider wordt, 
want ook de aanmaak van energie vindt in je cellen plaats, 
vooral in de cellen van je hart, lever en spieren.

Gezonde vetten geven 2,5 keer zoveel energie als suiker

Vroeger wist iedereen dit, van gezond vet krijg je veel meer 
energie dan van suiker, maar we zijn die kennis een beetje 
kwijtgeraakt sinds de invasie van lightproducten en het besmet 
raken van vetten. Maar we kunnen niet zonder gezonde vetten,
onze hele energiehuishouding draait erop. 

Veel minder stress door tekorten aan voedingstoffen aan
te vullen!

Heel veel mensen in Nederland hebben verkeerde 
eetgewoonten, vooral als ze stress hebben en daardoor geen 
tijd hebben om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. 
Bovendien haalt slechts 5 procent de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid (ADH) van 3 ons groenten en 2 stuks fruit. En als 
dit al lukt dan speelt ook nog dat er minder voedingsstoffen in 
groeten en fruit zitten dan voorheen. 

En zo komt het dat we tekorten oplopen en minder 
stressbestendig worden. Iets wat nog eens versterkt wordt door
het gegeven dat je lichaam veel meer vitamines, mineralen en 
andere voedingsstoffen verbrandt als je stress hebt. 

Maar het goede nieuws is dat als die tekorten worden 
aangevuld je al snel minder stress kunt ervaren! Dat kan, 
afhankelijk van aan welk stofje er een tekort is, heel snel zijn. 
Een tekort aan GABA bijvoorbeeld is al binnen een uur aan te 
vullen waardoor je veel meer rust in je lijf gaat krijgen. 

Het herstellen van de vetzuren balans, goed voor echt alles in 
je lijf maar dus ook de belangrijkste bron van energie, is in een
paar maanden te bereiken. Het is niet alleen de toegenomen 
druk, thuis en op het werk, die voor zoveel burn-outs zorgt, de 
afnemende draagkracht, de verminderde stressbestendigheid, 
is misschien wel de grootste boosdoener. Maar daar valt dus 
heel veel aan te doen!



Minder stress, meer energie met Stressologie

Alle kennis die ik heb verzameld heeft uiteindelijk geleid tot een
geheel nieuwe aanpak van stress. Belangrijk, want de 
bestaande aanpak werkt niet afdoende, anders zou het 
probleem stress en burn-out allang opgelost zijn in plaats dat 
het alsmaar groter wordt. Een nieuwe methode die ik, 
aanvankelijk met een knipoog, ‘Stressologie’ heb genoemd. 
Logos is Grieks voor ‘leer’. Kennis over stress. 

Maar hoe meer ik erover te weten kwam hoe serieuzer ik het 
ben gaan nemen. Stressologie onderscheidt zich van andere 
methoden door het uitgangspunt: stress is vooral een 
lichamelijk reactie op gevaar in plaats van een probleem tussen
je oren. 

Het is veel meer biologie dan psychologie. 

Door in te grijpen op die biologische processen, vooral met 
voedingstoffen, kan stress aanmerkelijk verminderd worden en 
word je tegelijkertijd veel stressbestendiger waardoor je meer 
stress aan kunt. 

Stressologie begint met meten is weten

Met Stressologie beginnen we altijd met meten is weten. We 
meten hartritmevariabiliteit, een indicator voor een goed 
werkend stresssysteem en zenuwstelsel. We checken de 
aanmaak van stresshormonen en de conditie van je bijnieren. 
We controleren op tekorten aan neurotransmitters en 
gelukshormonen. 

En, als al eerder gesteld, er zijn altijd tekorten als er sprake is 
van chronische stress. Met de vergaarde kennis gaan we aan de
slag met een voor jou op maat gemaakt plan van aanpak en 
lopen we de eerste stappen van de methode met je door in een
traject dat ongeveer 3 maanden in beslag gaat nemen.

De eerste stappen binnen de methode Stressologie

Stap 1 binnen de methode is het weer aanvullen van die 
tekorten met voedingsstoffen. Dat kan door heel gericht te 
gaan eten of met het inzetten van natuurlijke supplementen, 
dat gaat nog veel sneller. 



Stap 2 is het verbeteren van het voedingspatroon, meer vette 
vis eten bijvoorbeeld, en meer verse groenten en fruit opdat je 
alle bouwstenen binnenkrijgt die nodig zijn om 
stressbestendiger te worden. Maar het is niet alleen je 
stressbestendigheid die groter wordt, je gaat je er een ander 
mens door voelen omdat je immuunsysteem ook veel 
krachtiger wordt. En dat heeft weer een rechtstreekse 
uitwerking op je welbevinden, dat krijgt ook een boost. 

Je kunt je letterlijk gezond, gelukkig en stressbestendig eten. 

Maar dat geldt natuurlijk ook andersom, je kunt van slechte 
voeding, denk aan alle vormen van bewerkte voeding, gestrest 
worden. Door je voedingspatroon aan te passen kun je van 
alles doen om je neurotransmitters een flinke opkikker te 
geven. 

Stap 3 binnen Stressologie is het optimaliseren van je 
stofwisseling. Hoe je je spijsvertering een boost kunt geven, 
hoe je je hoofd en lichaam met kruiden en mineralen tot rust 
kunt brengen. En hoe je een burn-out kunt voorkomen door 
goed voor je bijnieren te zorgen.

Geen burn-out door je bijnieren goed te verzorgen!

Ik durf gerust te stellen dat je geen burn-out kunt krijgen als je
je bijnieren goed verzorgt, dit is echt zo. Ook hier spelen 
voedingstoffen een cruciale rol, aangevuld met leefstijltips. 

Hoe je je kunt beschermen tegen een burn-out leg ik uit in de 
onlinecursus. Of maak een afspraak met een stressoloog als je 
hier meer over wilt weten.

https://centrumvoorstressologie.nl/team/

Rust in je lijf, rust in je hoofd

Met Stressologie lossen we eerst de stress in je lijf op. Het 
heeft geen zin om rust in je hoofd te zoeken als je met een 
tekort aan magnesium of serotonine rondloopt, want dan is de 
kans meer dan groot dat dat de oorzaak is voor gepieker en 
angstige gedachten. 

Maar mochten er nadat je lichaam weer tot rust is gebracht nog
stressklachten overblijven dan kan werken aan de psyche, stap 
4 binnen Stressologie voor nog meer verlichting zorgen. 

https://centrumvoorstressologie.nl/team/


Meer bewegen en meer rust en nog heeeeel veel meer 
met Stressologie

Meer bewegen werkt ook goed tegen stress en voor het 
verhogen van je stressbestendigheid, het geeft bovendien veel 
energie omdat er in de cellen van je spieren veel mitochondrien
zitten, de energiefabriekjes van je lichaam. Daarom krijg je 
energie van sporten. 

Meer bewegen is stap 5 in de methode en meer rust nemen is 
stap 6. En daarna heb ik nog honderden dingen die je kunt 
inzetten tegen stress verzameld voor je in het meest complet 
boek wat er over stress maar te vinden is! De een vindt 
mindfulness of yoga heerlijk om te gaan doen, de ander heeft 
juist baat bij een lekkere massage of wil in het onderbewustzijn
op zoek naar antwoorden op vragen, het is maar net wat je wilt
en wat er bij jou speelt. 

De schat aan informatie in het boek hebben we aangevuld met 
heel veel praktische kennis en tools in onze geheel vernieuwde 
online omgeving: 

https://centrumvoorstressologie.nl/online/

De mix van het boek, de site en de onlinecursus geeft jou heel 
veel kennis en tools om zelf aan de slag te kunnen met minder 
stress en meer energie. 

En mocht je daar hulp bij willen krijgen neem dan contact op 
met een stressoloog bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld om je 
door te laten meten en wat testen te doen, dan weet je gelijk 
waar je staat en kun je met je stressoloog bepalen wat je het 
beste kunt doen!

https://centrumvoorstressologie.nl/team/

Meer rust in je hoofd!

Aan stress en burn-out is dus veel meer te doen dan je wellicht 
dacht! Door ook de biologische kant van stress mee te nemen 
komen er veel meer oplossingen in beeld dan een benadering 
alleen vanuit de psychologie. En het mooie is: het werkt heel 
goed! Als jij last hebt van stress, bang bent voor een burn-out 
of sneller wilt herstellen van een burn-out maak dan een 
afspraak met een stressoloog, of doe mee met de online 
cursus.

https://centrumvoorstressologie.nl/team/
https://centrumvoorstressologie.nl/online/


In de online cursus zet ik precies uiteen hoe stress werkt in je 
lichaam en wat je er allemaal aan kunt doen. In de cursus 
komen de eerste 6 stappen van de methode uitgebreid aan 
bod, inclusief hoe jij er direct mee aan de slag kunt. Bovendien 
krijg je toegang tot onze online kennisbank waarin nog heel 
veel meer informatie te vinden is waar jij je voordeel mee kunt 
doen. 

Doe jezelf een cadeau en ga ook voor een leven met veel meer 
rust en welbevinden! Maak een afspraak met een stressoloog, 
koop het boek of doe de online cursus.  

Minder stress, meer energie met Stressologie!

https://centrumvoorstressologie.nl/

https://centrumvoorstressologie.nl/

