
Mindful Family

Fijn omgaan met stress
Module 1: Thuiskomen in je lichaam - les 3

DOEL: voorkomen van stress door spanning te herkennen, en een 
plan maken om jezelf fijn en effectief te verzorgen.

1. Hier merk ik spanning en            
    stress.

A. Kruis aan en licht eventueel toe.

B. Omcirkel de BELANGRIJKSTE signalen.

C. Maak een top 3
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2. Dit merk ik aan mijn stemming.

3. Deze gedachtes helpen niet.

4. Deze neigingen zijn hardnekkig.

5. Als ik dit doe, is het tijd voor de noodrem.
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6. Dit vind ik fijn bij spanning of stress.

7. Dit plan ga ik testen.

Hier willen we naartoe :)

Bv. wat helpt bij lastige emoties? Of wat kun je doen om ontploffing te voorkomen? 

Welke omgeving helpt? Wat kun je tegen jezelf zeggen? Hoe kan een ander helpen?

Noem een paar simpele, fijne, haalbare stappen. Probeer het 3 keer uit, en stel bij.
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SPIEKBRIEFJE - LICHAAMSSIGNALEN 

Veel voorkomende signalen van spanning en stress. Welke herken jij?  

Benoem het zo precies mogelijk, dat helpt om ze te herkennen. 

•	 HOOFD: 

hoofdpijn, oorsuizen, fronsen, strakke mond, klemmen kaken, tandenknarsen, 

duwen tong, droge mond, spannen lippen, neusvleugels gespannen, trillen in 

gezicht, evenwicht verliezen, duizeligheid, vaag zien, scherper horen, dovig 

•	 NEK, SCHOUDERS & RUG: 

pijn, ongemak, spanning, schouders optrekken, schouders krommen, onderuit 

zakken, naar voren leunen (‘puntje stoel effect’), naar achteren leunen 

(‘wantrouwen’), scheef zitten 

•	 ADEM: 

onregelmatig, snel, oppervlakkig, adem inhouden, veranderingen in de stem 

•	 BORST & BUIK: 

buikwand spannen, pijnlijke darmen, knijpen maag, moeilijke spijsvertering, 

emotie-eten, geen trek, constipatie of diaree, zweten 

•	 ARMEN & HANDEN: 

pijn, ongemak, spanning, koude handen, zweethanden, armen over elkaar 

heenslaan, plukken of friemelen, nagelbijten of peuteren, vuisten maken, knijpen, 

misgrijpen, omstoten 

•	 BILLEN & BEKKEN: 

pijn, ongemak, billen spannen, heupen spannen, meer pijn bij menstruatie 

•	 BENEN: 

pijn, ongemak, spanning, wiebelbenen, benen klemmen, benen over elkaar 

heenslaan, struikelen, sneller lopen, 

•	 VOETEN: 

pijn, ongemak, spanning, wiebelvoeten, tenen optrekken, koude voeten, leunen 

op binnen of juist buitenkand, op tenen lopen


