
Wellicht is het interessant om te ontdekken hoe hoog jouw 

spanningsniveau is in dagelijkse situaties. In de psychologie 

onderscheiden we ‘state’ en ‘trait’ anxiety. ‘State anxiety’ is angst in 

bepaalde situaties, terwijl we onder ‘Trait anxiety’ een algehele 

gevoeligheid voor angst verstaan. Mensen met een hoge mate van ‘Trait 

anxiety’ zien de wereld als bedreigender dan mensen met een lage 

mate van ‘Trait anxiety’. Ook mensen die geneigd zijn de wereld als 

bedreigend te zien, kunnen leren hoe ze met die spanning en angst om 

kunnen gaan, alhoewel het onwaarschijnlijk is dat zij de relaxedheid-

zelve zullen worden. Enige mate van alertheid hoort bij hen. 

Als je iemand bent met een hogere mate van spanning in het dagelijks 

leven, doe je er goed aan om te oefenen dat spanningsniveau te laten 

dalen. In dit hoofdstuk een aantal aanvullende technieken. Onthoud dat 

als je in het dagelijks leven oefent, het makkelijker wordt in lastige 



situaties.

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

1. Heb je vaak last van stramme spieren in je nek en schouders?

2. Voel je vaak spanning in je lijf (bijvoorbeeld stramme schouders) op 

momenten dat je ontspant, bijvoorbeeld als je een film kijkt? 

3. Heb je de neiging voorover te buigen op het moment dat je met 

oemand praat?

4. Zit je vaak verkrampt in de auto? 

5. Heb je vaak gebalde vuisten?

6. Klem je je kaken vaak op elkaar? 

Als je meestal met ‘Ja’ hebt geantwoord, span je je lijf vaak aan, 

waarschijnlijk zonder dat je het doorhebt. Je lijf moet hard en onnodig 

werken en dat is een energieverslinder en levert spanning op. Het is 

voor jou extra belangrijk dat je je spanningsniveau gedurende de dag in 

de gaten houdt en dat je oefent met de ontspanningstechnieken. 



Als je meestal met ‘nee’ hebt geantwoord, kun je goed onderscheid 

maken tussen wanneer je lijf in actie moet komen en de momenten dat 

dat niet hoeft. 

Oefening 1: de buikademhaling

Als je de buikademhaling lastig vindt, kun je die oefenen door op je rug 

te gaan liggen en een boek op je buik te leggen. Adem in en probeer 

het boek omhoog te laten komen. Als je uitademt zakt het boek weer 

naar beneden.

Oefening 2: ademhalingsoefening

1. Adem diep in

2. Houdt je adem 3 seconde vast

3. Adem diep uit

4. Houdt 3 seconde vast

5. Adem diep in

Herhaal dit een paar keer.



Oefening 3: Zoek bewust ontspannende situaties op

Ontdek wanneer jij ontspannen bent. Voor de een is dat na een stuk 

hardlopen, voor de ander een wandeling in het bos met de honden of 

een rit over de hei met je paard. Weer een ander zit graag aan het 

water, leest een boek. Een warm bad of lekkere douche werken vaak 

ook goed. Zoek regelmatig situaties op die je helpen tot rust te komen. 

Oefening 4: Beweeg

Bewegen is sowieso goed omdat je in het dagelijk leven allerlei 

stresshormonen aanmaakt die door je lijf zwerven. Doordat we vaak 

niet fysiek in actie komen (terwijl die hormonen van oudsher wel 

bedoeld zijn om fysiek in actie te komen, denk aan het vluchten voor 

een wolf), blijven de hormonen in ons lijf zitten. Door te bewegen en 

fysiek in actie te komen, zorg je dat er stoffen aangemaakt worden die 

de stresshormonen als het ware weer ‘afvoeren’. Zorg er dus voor dat je 

regelmatig beweegt.



Oefening 5: Lach

Lachen is gezond ;-) Het zorgt ervoor dat spanningen vrijkomen en voor 

ontspanning. Door regelmatig te glimlachen ontspan je de spieren in je 

gezicht. Je kunt je hersenen zelfs voor de gek houden. Door regelmatig 

te glimlachen is de kans groot dat je stemming verbetert. 

Oefening 6: Schrijf op wat jij kunt doen om vaker de 

ontspanning op te zoeken

Welke stappen ga jij concreet ondernemen om in alledaagse situaties de 

ontspanning op te zoeken? Nogmaals: als je jezelf aanleert te 

ontspannen, is dat straks in moeilijkere situaties ook gemakkelijker. 
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