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legden ons oor te luiste

‘Als ik echt niet meer weet waar
mijn hoofd staat, schrijf ik op wat ik
vervolgens
die dag nog allemaal moet doen, en
schrap ik wat kan wachten. Dat
hoeft niet lang te duren, het kan
desnoods in de lift. Ik heb altijd
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intussen aan mijn vijfde werkgever
toe en heb
geleerd dat er op elke job wel iets is.
Momenten
van stress horen er nu eenmaal bij.’
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Dr. Ilse De Volder, neurologe
‘Uitwaaien op de fiets’
‘Na het middageten in het restaurant loop ik
altijd langs buiten om terug naar mijn bureau,
zodat ik even een luchtje kan scheppen.
Ik kom ook met de fiets naar het werk. Dan
kan ik een kwartiertje uitwaaien voor ik weer
thuis ben. Dat vind ik heel belangrijk: ik wil
niet helemaal gestrest thuiskomen. Ook sport
helpt. Ik ga twee keer per week lopen, en dan
merk ik dat ik problemen van het
werk een stuk lichter oppak.’

Dirk De Man,
hoofd technische
dienst
‘Lange wandeling
tot
aan de auto’
‘Ik parkeer mijn wa
gen met opzet zo
ver mogelijk op de
parking, zodat ik ’s
avonds nog
een hele wandeling
moet maken. Zo
kan ik even
stoom aflaten. Soms
durf ik na het werk
ook nog een
heel eind te gaan rijd
en. Dan bel ik naar
huis dat het
wat later wordt en
rij ik bijvoorbeeld na
ar Namen of
Charleroi en weer
terug. Gewoon de
autostrade op,
muziek aan en het
hoofd helemaal lee
g maken. Eén
keer heb ik het ge
presteerd om zo op
een vrijdagavond helemaal na
ar Zuid-Frankrijk te
rijden…’
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John Leys, apotheker
‘Mails maar één keer pe

r dag lezen’

‘Heb ik het echt druk, dan
probeer ik mijn mails
maar één keer per dag te
lezen. Als ik bijvoorbeeld
steriele bereidingen aan
het maken ben, kan ik
toch pas later reageren en
zit ik nodeloos met die
mails in mijn hoofd. Voo
r dringende zaken moeten mensen maar bellen
. Geen tip, maar zeker
waar: ik word rustiger als
ik merk dat anderen ook
wel eens last hebben van
stress. Als je
zie t
dat zelfs de meest rustige
collega
wel eens zenuwachtig
rondloopt, helpt dat relative
ren. Of
anders gezegd: gedeelde
stress
is halve stress.’

‘Sinds kort kom
ik met de mot
or
naar het werk
– een rit van
50 kilometer – en zo
reken ik vanzel
f met stress af.
Doordat ik me
sterk moet conc
entreren op
het verkeer, de
nk ik automat
isch niet aan
het werk. ’s Av
onds kom ik ve
el meer ontspannen thuis
omdat ik niet m
eer in de file
hoef te staan.
Verder zweer ik
bij sport om
mij mentaal te
ontspannen: ee
n half uurtje
lopen of een pa
ar uur mountain
biken.’

Dr. Annelies Janssens,
pneumologe
‘Keuzes maken
in het leven’
‘Stress komt vaak voort uit onrealistische verwachtingen. Een perfecte job, de ideale man
én een huis dat altijd tiptop in orde is: dat heeft
gewoon niemand. Je moet keuzes durven maken.
Als de combinatie werk en gezin je zwaar valt, kun
je daarover zeuren, of je kunt binnen je mogelijkheden oplossingen zoeken: bijvoorbeeld minder
gaan werken of huishoudelijke hulp nemen. Als
arts ervaar ik vaak hoe fragiel het leven is. Dan
besef je dat je tevreden moet zijn met wat je hebt.’

Alexandra
Vermandel,
kinesitherapeute
‘Sporten om je gedachten
te verzetten’
‘Bewegen is de beste remedie tegen
stress. Ik fiets elke
dag tegen een flink tempo naar het
werk. Daarmee
schud ik echt de spanning van mij af. Na
zo’n fietstochtje
kom ik altijd vol energie thuis, zelfs na
een afmattende
werkdag. Verder ga ik elke vrijdagavond
skiën op borstels. Tijdens het sporten denk je aan
andere dingen.
Het is trouwens wetenschappelijk bew
ezen dat sport
goed is voor je mentale gezondheid.
Fit zijn maakt je
weerbaarder tegen stress. En ook heel
belangrijk: een
goeie man hebben. Dat helpt ook
tegen de stress.’
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