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Voor wie is 
dit e-book? 
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Dit e-book gaat over de vraag: hoe kun je gezond omgaan met stress 
als zorgprofessional? Het is gericht op directe zorgverleners, HR 
adviseurs, managers en teamleiders in de sector Zorg en Welzijn. 

Ik deel in dit e-book de FOCUS methode en de belangrijkste 
inzichten die ik in de afgelopen jaren opdeed over werkdruk, 
werkstress en stress gerelateerd verzuim. 

Als je dit leest als zorgprofessional, staan er een aantal concrete 
oefeningen in die je direct kun doen. Als leidinggevende leert het 

je de belangrijkste aspecten van veerkracht bij medewerkers. Als 
HR adviseur krijg je een indruk van de methode en wat deze in de 
praktijk inhoudt. Ook staat er een vragenlijst in die je direct zelf 

kunt gebruiken. 

Ronald Huttinga



Inhoud
Stress herkennen 

Stress begrijpen 

Stress beïnvloeden
met de FOCUS factoren
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In dit e-book neem ik je mee in de 
belangrijkste inzichten uit de methode
FOCUS op veerkracht. 

We volgen de drie stappen om gezond
om te gaan met stress voor
zorgprofessionals, waardoor je met 
plezier en energie goede zorg kunt
verlenen. 
Direct toepasbare oefeningen en
reflectievragen zijn aangegeven met dit
symbool:

Veel focus toegewenst!

Ronald Huttinga



Herken je dit? Een bonkend hart. Een hoofd vol gedachtes. Een hoge ademhaling. 
Hoofdpijn. Misselijkheid. Kortaf zijn. Het gevoel jezelf niet te zijn. 
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Wanneer je als zorgprofessional een hoge werkdruk ervaart, kan dat 

voor stress zorgen. Een zorgprofessional wil zijn of haar patiënt of 
cliënt zo goed mogelijk ondersteunen. Dat is voor veel mensen de 
reden dat ze in dit werk gestapt zijn. Maar daarbij vergeten ze 

zichzelf nog wel eens… Dit kan voor uitval en een langdurig herstel 
zorgen. Dit heeft effect op de medewerker, cliënt en organisatie. 

Om dit te preventief aan te pakken zet  FOCUS op veerkracht in op 
het antwoord op de volgende vraag: terwijl jij voor de ander zorgt, 
hoe kun je ook goed voor jezelf blijven zorgen? 

Is bovenstaande op jou of jouw medewerkers van toepassing? Lees dan 
verder. 



Stap 1: 
Stress 
herkennen

Stresssignalen herkennen 

Het is simpel. Maar in de praktijk niet 
altijd makkelijk. In stressklachten zit 
vaak een opbouw. Het begint met vrij 
subtiele signalen, maar het kan 
uitmonden in heftige gevoelens en 

problemen. Deze nemen we niet altijd 
serieus.  Als zorgmedewerker ben je 
misschien zeer loyaal aan je doel: goede 
zorg verlenen. Dit kan er voor zorgen 
dat je jezelf voorbij loopt.  

Sta eens stil bij een stressvol moment. 
Welke veranderingen ervaar je eigenlijk?

Wat gebeurt er met je op het gebied van 
gevoel, je gedachten en hoe je je 

gedraagt?  En kun je een onderscheid 
maken in wat er gebeurt bij acute en bij 
langdurige stress? 

Hoe eerder je in staat bent 
jouw stresssignalen te 
herkennen, hoe beter je kunt 
bijsturen. 
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Oefening baart kunst 

Je zult merken dat stress bij jou een
bepaald patroon volgt. Dat is jouw
persoonlijke stressprofiel. 
Stress heeft invloed op je gevoel en
gedrag. Maar ook op de manier waarop je 

waarneemt, hoe je contact maakt en hoe 
je overkomt op andere mensen. 

Wat mij altijd blijft verbazen in de 
trainingen is hoe veel effect stress op 

iemands uitstraling heeft. In een van de 
oefeningen doorloop je meerdere fases 
van stress. Deelnemers veranderen in 
enkele momenten totaal van uitstraling. 
Deze metamorfose bied vaak veel inzicht. 
Het helpt stress bij jezelf herkennen, 

maar ook bij een ander. 



Stap 1: 
Stress 
herkennen

Stresssignalen herkennen 

Hou voor jezelf eens bij wat er met je 
gebeurt tijdens een stresssituatie. Dat kan 
heel simpel met het volgende schema: 

Situatie:       …………………………………………….......

Wat verandert er in hoe ik me voel? 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Welke gedrag laat ik dan zien? 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Wat gebeurt er met mijn waarneming? 

………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Wat gebeurt er met mijn gedachten? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………

Hoe eerder je in staat bent 
jouw stresssignalen te 
herkennen, hoe beter je kunt 
bijsturen. 
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Hoe vaker je dit schema invult, hoe beter

je beeld van jouw persoonlijke stressprofiel.

Misschien herken je dat je ongeduldig
wordt? Of wordt je minder aardig? 
Misschien heb je je gedachten minder 
goed op een rij. Of moet je veel vaker

naar de wc?  Span je veel spieren aan? 
Wellicht heb je ineens veel meer 
behoefte aan controle.  

Hoe dit komt? Dat lees je op de volgende
pagina’s, bij stap 2: stress begrijpen.



Stap 2: Stress 
begrijpen

De twee gezichten
van stress

Het leven is stress

Stress is een overlevingsrespons. 
Langdurige stress zorgt voor een 
tegenovergesteld effect. Dat levert juist 
allerlei gezondheidsklachten op. 

Twee belangrijke hormonen bij de 
stressreactie: 

Adrenaline zorgt voor een directe 
alertheid en activering 

Cortisol zorgt er voor dat je dit lang 
kunt volhouden. 
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Stress heeft twee gezichten

Bij een lichte mate van stress, ben je 
(onder meer) beter in staat om :

• Te focussen 

• Te leren en onthouden

• Keuzes te maken 

• Veel kracht te zetten 

• Stressbestendig te blijven

Bij  een hoge mate van, of langdurige 
stress  kun je last krijgen van:

• Minder sociaal gedrag

• Lichamelijk klachten

• Emotionele uitbarstingen

• Slechter herstelvermogen

• Burn-out klachten en zelfs 
hersenschade



Stap 2: Stress 
begrijpen

Het brein tijdens
de stressreactie

Prefrontale cortex

In je brein gebeurt iets opvallends: de 
prefrontale cortex wordt minder actief. 
Dit gebied net achter je voorhoofd zorgt 
o.a. voor: remming op je impulsen, 
coördineren van gedachteprocessen en je 
inlevingsvermogen.

Niet zo vreemd dat je bij stress sneller boos 
bent. Of dat je emoties veel minder onder 
controle hebt. Of dat je het gevoel van een 
‘druk’ of ‘vol’ hoofd hebt. Herken je dit?
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Vanuit evolutionair perspectief is dit 

logisch: wanneer je moet vechten of 
vluchten is het belangrijk dat je snel en 
sterk bent. Niet dat je empathisch, 
weloverwogen en sociaal aangepast bent.

Verder: je organen passen zich ook aan. 
Spijsvertering stopt, je blaas, maag en 

darmen willen zich mogelijk legen. 

Gelukkig herstelt het systeem zodra het 
gevaar geweken is. Alle functies gaan 
weer naar het rustniveau. Tot zover niks 
aan de hand. 

Waarom is stress dan toch zo’n 
groot probleem? 



Stap 2: Stress 
begrijpen

Hersteltijd en
chronische stress

Hersteltijd 

Het belangrijkste ingrediënt om 
stressproblemen te voorkomen is 
hersteltijd. Oftewel, voldoende tijd, rust 
en voor jou passende ontspanning om bij 
te komen van de stresssituatie. 

De meeste stressproblemen ontstaan 

niet door een acute situatie, maar door 
een langdurige periode dat je aan 
stress blootgesteld bent. 
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Dit kunnen sluimerende ‘onzichtbare’ 

stressoren zijn. Zoals een slechte sfeer in 
een team, spanning thuis, zorgen over 
familie, een grote stapel werk die je maar 
niet af krijgt, het gevoel dat je niet op je 
plek zit of een te hoge werkdruk. 

Een aantal interne versterkers hiervan 

zijn:

- Weinig zicht op verbetering 

- Gevoel geen controle over je eigen 
situatie te hebben 

- Weinig activiteiten die voldoende 

afleiding geven 

- Een hoge betrokkenheid (waardoor je 
over grenzen gaat )

Ga eens voor jezelf na. Welke sluimerende 
stressoren en interne versterkers zijn op 
jouw situatie van toepassing? 



Stap 2: Stress 
begrijpen

Stapelen en
papieren tijgers

Burn-out of overspannenheid lijkt soms 

‘uit het niets’ te komen.  Iemand kan van 
de ene op de andere dag niets meer 
opbrengen. Alles lijkt te veel. Je systeem 
kan letterlijk ‘verlamd’ aanvoelen. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Iets 
dat vaak pas achteraf herkend wordt is 

het fenomeen van ‘stapelen’. 

Stapelen 

Wanneer er weinig tijd of gelegenheid is 
om te herstellen, zul je niet helemaal 

herstellen naar het nulpunt. Je begint de 
dag al in de derde versnelling. De 
stressoren die hier nog bij komen - ook 
al zijn zo niet zo groot – tellen hierbij op. 
Dit veroorzaakt een sluimerend gevoel 
van stress, met een langere hersteltijd. 

En daar komt ook nog bij dat ons 
systeem niet echt kritisch is op waar we 
over moeten stressen. 

10

Papieren tijger 

Ons stresssysteem is een 
overlevingsmechanisme dat ons helpt in 
situaties die om aanpassing vragen. Maar:

Ons brein maakt geen onderscheid 
tussen een echte tijger en een stapel 
papier op je bureau. 

Vandaar dat regelwerk dat blijft liggen 
een hoge mate van stress kan oproepen.

Naast de dagelijkse stressoren kunnen er 

daardoor ook nog abstracte stressoren 
bijkomen: 

- Niet iedereen het beste kunnen helpen

- Perfectionisme en hier niet aan 
kunnen voldoen 

- Leed van patiënten niet kunnen 

oplossen



FOCUS op 
veerkracht 
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Wanneer je een goed beeld hebt gecreëerd van jouw persoonlijke 
stressprofiel, kun je stress herkennen. Wanneer je een goed begrip hebt 
gekregen van de oorzaken en effecten van stress ben je in staat tot stress 

begrijpen. Je komt aan bij de derde stap: stress beïnvloeden, 
doormiddel van de 5 FOCUS factoren: 

FYSIEK – OMGEVING - COGNITIE – UITZICHT – SOCIAAL 

De FOCUS methode richt zich er op medewerkers te ondersteunen 
veerkracht te ontwikkelen in alle 5 FOCUS factoren. Met praktische en 
inzicht gevende oefeningen. Op de volgende bladzijden volgen enkele 
voorbeelden van hoe dit in de FOCUS op veerkracht programma’s bereikt 
wordt. 



Stap 3: Stress 
beinvloeden

met de 5 FOCUS-
factoren

FYSIEK 

Fysieke inspanning en
stressregulering zijn direct met 

elkaar verbonden. Regelmatig
bewegen en ademoefeningen
helpen je stresssysteem te

beinvloeden.  Hoe je dit toepast, 
leer je in de FOCUS 

programma’s. 

OMGEVING

Je omgeving zelf kun je niet
altijd beinvloeden. Hoe je 

daarmee om gaat wel. Je brengt
in kaart hoe jij het beste werkt, 
hoe en waar jouw ideale

hersteltijd is, en waarom en hoe
je multitasken moet vermijden.

COGNITIE

Heb je het gevoel dat je weinig 
invloed hebt op jouw omgeving? 

Onderzoek wijst uit dat dit 
grote invloed heeft op hoe je 
situaties interpreteert. Met de 

FOCUS methode wordt je een 
meester in het toepassen van de 

cirkel van invloed en ervaar je 
weer regie en controle. 
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UITZICHT

Heb je heldere doelen? Een
duidelijk en concreet

perspectief helpt. Hierdoor heb
je meer gevoel van controle en
een positieve focus. Je leert

focussen op heldere doelen en
het perspectief op jezelf

veranderen. 

SOCIAAL

Wie helpt jou om je veerkracht
te vergroten? En, net zo 

belangrijk, wie help jij om 
veerkrachtiger te zijn? Je brengt
in kaart wie bijdraagt aan jouw

veerkracht en hoe je dit kunt
versterken. 

Deze en meer vragen worden in 

een training behandeld via 
verschillende concrete 

oefeningen en adviezen. Op 
basis  van je persoonlijke 
leervraag breng je in kaart waar 

voor jou de verbeteringen te 
halen zijn en hoe direct toe te 

passen in de praktijk. 



Stap 3: Stress 
beinvloeden

met de 5 FOCUS-
factoren

Het mooie van werken met de FOCUS 

factoren vind ik dat ze passend zijn voor 
veel verschillende mensen. De een zal 
meer halen uit het onderdeel Fysiek, de 
ander heeft winst te behalen in 
bijvoorbeeld het onderdeel Cognitie. 

Op maat 

Kijk eens naar de FOCUS factoren op de 
vorige pagina. Welke gebied zit bij jou wel 
goed? En op welk gebied denk je dat je nog 
wel wat winst te behalen hebt? 

Op wat voor een manier jij aan je 
veerkracht werkt is erg persoonlijk. 
Door op een brede manier te kijken naar 
je situatie, krijg je inzicht in je eigen 
sterktes en zwaktes. 
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Tip om de stresscyclus te doorbreken 

Zoals eerder aangegeven heeft een 
stressreactie invloed op hoe je 
waarneemt en handelt. Dit heeft ook 
consequenties voor je stress regulerende 
activiteiten. Belangrijk: 

Door stress wordt je minder goed in 
stress reguleren. 

Ga eens een uurtje zitten en breng in kaart 
wat voor jou goede stress regulerende 

activiteiten zijn. Schrijf ze op een briefje of in 
noteer ze in een app.  

Wanneer je een volgende keer last hebt van 
stressklachten, pak je ze er bij. Je hebt 
hierdoor toegang tot de oplossingen die je 
’niet gestreste brein’ heeft bedacht. Deze zijn 
veel beter dan jouw gestreste brein op dat 
moment kan bedenken. 



Stap 3: Stress 
beinvloeden

Kleine stappen, 
grote
veranderingen

Kleine stappen vooruit  

Zoals je al hebt kunnen lezen is een van 
de interne versterkers van stress :  
weinig uitzicht op verbetering.

Door in hele kleine stappen toch elke 
dag een klein beetje vooruitgang te 
boeken verandert je perspectief. Dit 

heeft een positieve invloed op je 
veerkracht.  

Stel jezelf de vraag: welke positieve 
verandering kan ik vandaag inzetten? 

Let op: ook al is het maar een minimale 
verbetering. Het is er een. Hou je er aan. Als 
dit gelukt is voeg je er een aan toe. 

. 
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Als deelnemer aan een FOCUS training 

merk je dat je met kleine aanpassingen 
grote stappen kunt maken. Wanneer je 
steeds een kleine positieve verandering 
in kunt zetten, verandert je perspectief 
op jezelf en je situatie. 

Geloof in eigen oplossingsvermogen

Een belangrijk aspect van veerkracht is 
het geloof in je eigen 
oplossingsvermogen. Grote kans dat je 

dit vermogen onderschat. 

Ga eens voor jezelf na: hoe veerkrachtig was 
ik in eerder situaties? Welke veerkrachtige 
eigenschappen heb ik, die me toen geholpen 
hebben? 

Tip: vraag iemand om je veerkrachtige 
eigenschappen te helpen ontdekken.. 



FOCUS op veerkracht helpt zorgprofessionals daadwerkelijk bij
het gezond omgaan met stress en voorkomen van burn-out 
klachten. Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen
verlenen. 

Ervaringen

Harma ten Brake, teamleider GGZ 

centraal (deelnemer) 

‘Door de oefeningen van Ronald ga ik heel 
anders om met stresssituaties. Ik ben mij 
veel bewuster van mijn eigen invloed. Dit 
zet ik in en dit merkt mijn privé en 
werkomgeving aan mij.’ 
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Harriet Pleiter, HR adviseur bij Kwintes

(opdrachtgever) 

‘Deze training is informatief, geeft 
inzicht en zet aan tot actie. Ik heb gezien 
dat deelnemers aan de slag gaan met 
hun eigen vraagstuk, regie terug pakken 
en in beweging komen’.



Voorstellen
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Hoi! Ik ben Ronald Hutttinga. 

Na 20 jaar in diverse functies in de verstandelijk 

gehandicaptenzorg en jeugdzorg ben ik me 
volledig gaan richten op mijn missie: 

Ik help zorgprofessionals gezond omgaan met stress. 
Zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen  
verlenen. 

Kort iets over mij: 

Plezier beleef ik aan kamperen met mijn gezin, 

hardlopen, op fietsvakanties gaan en vinyl draaien.

Energie krijg ik van werken als trainer, leren en 

blijven ontwikkelen en in ijskoud water zwemmen. 

Inspiratie haal ik uit muziek, natuur, boeken en 

goede gesprekken 



FOCUS op 
veerkracht 

Stress herkennen,
begrijpen & 
beïnvloeden
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Je hebt in dit e-book kennis kunnen maken met de 3 stappen van 

mijn methode. Ik hoop dat het je inspireert om dit toe te passen op je 
eigen situatie. Zodat jij, je collega’s en/of medewerkers met plezier
en  energie goede zorg kunnen verlenen. 

FOCUS op veerkracht biedt programma’s voor medewerkers en 
leidinggevenden. Heb je interesse in een FOCUS training, coaching of e-
learning voor jezelf, je team of organisatie? Ik vind het altijd leuk om meer 
te vertellen over de methode en de mogelijkheden. Je kunt me daar over 
bellen of mailen. 

Veel focus toegewenst! 

Ronald Huttinga

tel:       06 348 277 03 

e-mail: info@focusopveerkracht.nl

www.focusopveerkracht.nl

TRAINING I COACHING 
E-LEARNING 

mailto:info@focusopveerkracht.nl
http://www.focusopveerkracht.nl/
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FOCUS op 
veerkracht 

Bijlage:
vragenlijst

Zoals je hebt kunnen lezen leidt werkdruk niet 1 op 1 tot werkstress. En 

werkstress niet per definitie tot verzuim. Er spelen verschillende factoren mee, 

zoals interne stressoren, abstracte stressoren of een gebrek aan hersteltijd. 
Stress wordt bovendien vaak veroorzaakt door langdurige ’onzichtbare 

stressoren.’  Daarom is het verlagen van werkdruk is vaak niet de oplossing. Een 
belangrijk principe om te voorkomen dat werkstress verzuim wordt is deze: 

De sleutel tot het verminderen van stress gerelateerd 
verzuim zit in het investeren in de veerkracht van 
medewerkers. 

Wil je weten hoe het gesteld is met je veerkracht of die van je medewerkers? Gebruik de 
vragen op de volgende pagina aan de hand van de FOCUS factoren: 

FYSIEK – OMGEVING - COGNITIE – UITZICHT – SOCIAAL 19



Stap 3: Stress 
beinvloeden

Bijlage:
vragenlijst

FYSIEK 

Ben je fit, heb je voldoende
manieren om stress te

reguleren? Ben je vitaal?  

OMGEVING

Hoe passend is je werklast? Hoe 
is je dagindeling? Hoe is je werk-

prive balans? 
Welke mentale en emotionele
belasting ervaar je? 

COGNITIE

In hoeverre heb je het gevoel 
dat je invloed hebt op je werk? 

Welke onderliggende 
overtuigingen heb je die je 
helpen of in de weg staan je 

werk goed te kunnen doen? 
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UITZICHT

Welke eisen stel je aan jezelf? 
Welke doelen heb je, in en 

buiten je werk? 
Hoe zinvol vind jij al jouw 
werkzaamheden? 

SOCIAAL

Hoe is de sfeer in jouw team of 
afdeling? 

Voel je je gesteund in zowel
mentale zin als in praktische
zin? 

Ben jij een steun voor anderen
in jouw team? 

Deze vragen kun je gebruiken 

om jezelf, collega’s of 
medewerkers te bevragen op de 

mate van veerkracht. Loop de 
vragen langs en breng in kaart 
waar jouw veerkracht 

ondersteund wordt, en waar 
nog ondersteuning nodig is.   
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