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3iVOORWOORD



Ik heb zelf veel last gehad van stress, school is een grote oorzaak hiervan. Ik 
heb vorig jaar mijn eerste poging gedaan tot afstuderen. Ik ben te lang te druk 
en gestrest geweest zonder voldoende aandacht te hebben voor ontspanning. Dit 
resulteerde in een crash door een totale mentale blokkade en ik moest stoppen met 
afstuderen. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik een oplossing wilde bedenken 
voor mijn probleem.

Toen ik mijn probleem ging delen met andere mensen viel me op dat bijna 
iedereen wel iets van mijn problematiek herkende. Dit wakkerde mijn interesse 
hiernaar aan en ik wilde weten hoe groot dit probleem is (Spoiler alert: het is best 
een groot probleem). Omdat ik zelf mentaal blokkeerde ben ik op zoek gegaan 
naar informatie over mentale blokkades. Ook al kan iedereen zich een voorstelling 
maken van mentale blokkades was er weinig informatie over te vinden. Later bleek 
dat dit kwam doordat het te vaag en te groot omschreven was. Wat wel naar boven 
kwam is dat veel studenten aan mentale problematiek lijden. Onder studenten 
is stress één van de grootste oorzaken van deze mentale problematiek. Omdat 
mijn persoonlijke interesse uitgaat naar muziek heb ik hierin gekeken of er een 
oplossing mogelijk is.

Doordat de druk zo hoog is 
opgelopen tijdens mijn vorige 
afstudeerperiode was het niet 
makkelijk om weer aan zo’n 
monsterproject te beginnen, het 
vol te houden en het uiteindelijk af 
te maken. Het is een persoonlijke 
overwinning dat het nu eindelijk af 
is maar ik had dit ZEKER niet alleen 
gekund.

Allereerst wil ik mijn moeder en 
mijn vriendin Lisenka bedanken. Die 
hebben mij, niet alleen tijdens, maar 
ook naast het afstuderen op de been 
gehouden. Zonder deze twee was ik 
waarschijnlijk na de eerste week van 
de tweede poging gestopt.

Ik wil Wander Eikelboom bedanken 
voor de goede begeleiding. Hij 
heeft veel geduld gehad (want het 
duurde ERG lang voor ik grip op het 
onderwerp had). Hij had begrip voor 
mijn situatie en daardoor voelde ik 
me weer gehoord op school.

Ook Rick Huijs wil ik bedanken. 
Hij is mijn Psycholoog en heeft me 
geholpen met mijn problematiek 
waardoor ik aan dit project heb 
kunnen werken.

Stephan Rodolf en Roelof Tijdens 
hebben uiteindelijk misschien niet 
veel betekend voor de resultaten van 
dit project maar het zijn wel goede 
vrienden van me die altijd hulp en 
steun geboden hebben. Daarom 
wilde ik ze hier toch even benoemen.

Als laatste wil ik Lieny Dortmans 
(Verpleegkundig Specialist GGZ bij 
Yulius) en Jeroen ter Riet (Kinder- 
en Jeugdpsychiater bij Yulius) 
bedanken voor hun professionele 
blik op mijn concept.
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5iiSAMENVATTING



Deze exploratie gaat over stress bij studenten.

•	 Er is gebruik gemaakt van deskresearch en een enquête om het echte probleem 
bij studenten te vinden. Studenten hebben last van stress maar waarom / waar-
door komt het?

•	 Er zijn studies gebruikt om de kern van stress te vinden en om de biologische 
werking van stress onder de loep te nemen.

•	 Er is gebruik gemaakt van deskresearch en de invulling van experts om tot een 
goed idee te komen.

•	 Er is een gebruikerstest opgesteld om het idee te testen.

De problematiek die studenten ervaren heeft te maken met prestatiedruk. Door 
de constante druk om te presteren kunnen studenten hun gedachten lastig uit 
zetten. Hierdoor gaat nemen van mentale afstand moeizaam en kunnen studenten 
niet voldoende herstellen van de stress die ze ervaren. Om ervoor te zorgen dat stu-
denten wél voldoende herstellen moet deze mentale afstand gewaarborgd worden.

De hoofdvraag is als volgt:
Hoe kan ik een product of toepassing ontwerpen die studenten helpt bij het 
creëeren van mentale afstand van hun stressoren zodat ze beter herstellen van 
stress?

Door het gebruik van een ademhalingsoefening - en de pauze die hierdoor tus-
sen twee activiteiten plaatsvindt -  kan mentale afstand gewaarborgd worden. Het 
maken van assosiaties tussen muziek en een bepaalde activiteit heeft als effect dat 
- na verloop van tijd - alleen de muziek gebruikt hoeft te worden om de gewenste 
fysiologische reacties op te wekken. Zo kan door het gebruik van muziek makke-
lijk een overgang plaatsvinden tussen een stressvolle situatie en een ontspannen 
gevoel.

Er bestaat een kans dat er - na een bepaalde tijd - ongewenste associaties kunnen 
ontstaan wanneer het product niet op de juiste manier gebruikt wordt. Wanneer 
de gebruiker al last heeft van stress is het niet zeker of het sympaticus nog wel 
gestimuleerd moet worden. In dit afstudeertraject is er geen tijd beschikbaar voor 
meerdere, langdurige onderzoeken.
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10 1HET
PROBLEEM



Iedereen heeft weleens last van stress, dit is niets nieuws. Echter lijkt dit 

probleem de laatste jaren alleen maar te groeien. Honderd jaar geleden werden er 

al zorgen uitgesproken door hoogleraar Jelgersma (Gieles, 2007):

‘Het moderne leven is haastig, oude zekerheden raken verloren 

voor nieuwe waarheden, die elkaar steeds sneller opvolgen. 

Mensen zijn gedwongen om zich in korte tijd en onder hoge druk 

aan steeds nieuwe omstandigheden en ideeën aan te passen.’

Vandaag de dag hebben 1,3 miljoen werknemers last van burn-out verschijnselen. 

Ze zijn jaarlijks 11 miljoen dagen ziek door werkstress en 17.3 procent van alle 

werknemers in Nederland heeft last van ernstige burn-outklachten. Dit zijn vooral 

jonge mensen tussen 25 en 34 jaar (NOS, 2019).

Dat studenten last hebben van stress is ook niets nieuws. Wat echter wel zorgen 

baart is het aantal. In een onderzoek onder meer dan 3000 studenten, uitgevoerd 

door hogeschool Windersheim, bleek dat bijna 7 op de 10 studenten (68.9%) vaak 

tot zeer vaak prestatiedruk ervaart (Hogeschool Windesheim, 2018).

Metro vond in hun enquête, ingevuld door 1816 jongeren van 18 tot 34 jaar, dat 

63% een Psycholoog heeft bezocht en 38% nu nog in therapie is (Smolenaars, 2017).

Een ander onderzoek door Omroep Human/3FM en MIND, een initiatief van het 

Landelijke Platform Psychische Gezondheid, Fonds Psychische Gezondheid en 

Korrelatie vond het volgende met hun onderzoek (Smolenaars, 2017): 43 procent 
antwoordde ja op de vraag of ze psychische klachten als slecht slapen, piekeren, 
angstige of sombere gevoelens en problemen met eten hadden. Van die 43 procent 
bekende maar liefst 80 procent die klachten al langer dan twee maanden te hebben.

Het CBS vond dat 100.000 Nederlanders onder de 35 jaar kampt met 

stressgerelateerde klachten. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest (Smolenaars, 

2017).

1.1 Context
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Stress brengt de nodige klachten met zich mee:

 moeheid, weinig energie gespannen zijn

sneller emotioneel zijn (geïrriteerd, 

boos, huilen)

sneller verkouden of grieperig 

(verminderde afweer)

somberheid nek-of rugklachten

maagklachten hoofdpijn

vergeetachtigheid slaapproblemen

(Thuisarts, 2017)

 Dit komt voornamelijk vanwege werkdruk, het sociale leven 
of een combinatie. De voornaamste redenen zijn ‘de behoefte 
eeuwig perfect te zijn op alle fronten’, Onzeker’, ‘de druk op het 
werk/stage is veel te hoog, want voor mij tien anderen’ en ‘te 
veel keuzes op jonge leeftijd’. (Smolenaars, 2017)

Dit is op zichzelf al onwenselijk maar 

veel van deze klachten bij elkaar zorgen 

voor meer stress. Wanneer stress te 

lang aanhoudt kan dit zich uiten in 

overspannenheid, burn-out of andere 

mentale klachten (Thuisarts, 2018a, 2018b).

Verder geeft langdurige stress een hoger 

risico op hart- en vaatziekten. Door stress 

gaan mensen vaak ook ongezonder leven: 

weer of meer roken, ongezonder eten, 

meer alcohol drinken of minder bewegen 

(Thuisarts, 2017).



Ondanks al deze problemen is stress in zichzelf niet positief of negatief. Er zitten 

nadelen en voordelen aan stress. Kort gezegd is stress op korte termijn positief en 

op lange termijn negatief. Het stressniveau (de mate van stress die iemand ervaart) 

bepaalt ook of het positieve of negatieve effecten heeft: een hoog stressniveau is 

over het algemeen negatief en een laag stressniveau is over het algemeen positief.

Het probleem lijkt heel duidelijk: er heerst teveel stress onder studenten. Maar 

waarom hebben studenten zoveel last van stress? En hoe kan dit het beste opgelost 

of aangepakt worden?

Er zijn verschillende manieren om met stress om te gaan. Door het onderzoek 

wordt duidelijk dat er drie manieren zijn (Gieles, 2020; Nico, 2019b; Psychologie 

Magazine, 2015):

1. Weerbaarheid tegen stress verhogen

2. De mate van stress (stressoren) die iemand ervaart verlagen

3. Herstellen van stress

In dit onderzoek worden deze drie manieren uitgelicht. Vervolgens wordt verder 

ingegaan op het herstel van stress. Om goed te herstellen zijn de volgende vier 

aspecten belangrijk (Gieles, 2020):

1. Gevoel van controle | Het gevoel van controle over iemands vrije tijd is van 

belang voor positieve effect van ontspanning.

2. Ontspanning | Door leuke eenvoudige activiteiten uit te voeren kan het brein 

opgenomen informatie verwerken.

3. Mastery experiences | Door leuke uitdagende activiteiten uit te voeren merkt 

men	verbetering	in	de	activiteit,	wat	fijn	voelt,	en	zorgt	voor	afleiding	van	de	

dag.

4. Mentale afstand | Mentaal afstand nemen van stressoren zorgt ervoor dat 

gedachten hierover niet door iemands hoofd heen blijven gaan wat resulteert 

in beter herstel.

Dit onderzoek gaat dieper in op mentale afstand en zoekt naar een manier om 

deze te creëeren.
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Het leven van een student is in zichzelf heel veranderlijk en chaotisch. Vaak is 

dit de periode waarin iemand op zichzelf gaat wonen. De verantwoordelijkheden 

stapelen zich in een hoog tempo op. Ze moeten uitvogelen wie ze zijn, wat ze 

willen doen en met wie. Niet vreemd dat het moeilijk is om afstand te nemen van 

stressoren. Echter is deze mentale afstand wel belangrijk voor het herstel van 

stress.

De theorie wijst uit dat de scheiding tussen een stressvol moment en een 

ontspannen moment gewaarborgd moet worden om zo optimaal te kunnen 

herstellen van stress (CGP Gey, 2020; Tartuffel, 2020). Ik zie hier mogelijkheden 

om een toepassing te ontwerpen die zowel deze mentale afstand creëert als past in 

het drukke leven van een student.

Eerste doelstelling:

Het doel van het project is om 

een methode te ontwerpen/te 

ontwikkelen voor studenten in 

Nederland die kan helpen bij het 

signaleren van bepaalde oorzaken 

die kunnen leiden tot mentale 

problemen/blokkades met de 

bedoeling dat deze studenten sneller 

de juiste hulp kunnen inschakelen.

Tussentijdse doelstelling:

Een tool (die gebruik maakt 

van geluid/muziek) ontwikkelen 

waarmee HBO studenten stress 

op een gezonde manier kunnen 

beheersen zodat dit zich niet 

kan ontwikkelen naar grotere 

psychische problemen (zoals burn-

out, depressie, etc.).

Uiteindelijke doelstelling:

Het doel is om een gebruiksvoorwerp te ontwikkelen die het voor studenten 

mogelijk maakt om mentaal afstand te nemen tussen een stressvolle situatie 

en ontspanning. Dit zou niet in minder stress moeten resulteren maar in een 

betere omgang met stress. Hetzij beter herstellen van stress of de weerbaarheid 

tegen stress verhogen. Zo kan voorkomen worden dat stress zich ontwikkelt tot 

problemen van hogere aard zoals: burn-out, overspanning of andere mentale 

problemen.

1.2 Positionering

1.3 Doelstelling
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Allereerst is het van belang om te weten wat de reden is voor stress bij studenten 

en hoe deze ontstaat. De volgende deelvragen zijn hiervoor onderzocht.

•	 Wat zorgt voor stress bij studenten?

•	 Wat doen studenten om te ontspannen?

	 •	 Wat	werkt	en	wat	werkt	niet?

•	 Doen studenten te weinig om te kunnen ontspannen/te rusten?

•	 Wanneer hebben studenten last van stress?

•	 Wanneer helpen stressverlagende toepassingen/middelen het beste?

 

Om echt tot de kern te komen, is alleen de reden voor stress bij studenten niet 

genoeg. Ook wat stress is, hoe het werkt en waar het vandaan komt is cruciaal 

om tot een goede oplossing te komen. Daarom is een antwoord op onderstaande 

vragen noodzakelijk (volgende pagina).

Eerste hoofdvraag:

Hoe kan ik een tool ontwikkelen 

voor HBO studenten tussen de 18 

en 25 jaar die last hebben van een 

mentale blokkade, met als doel om 

hun perspectief op het probleem/de 

problemen te vergroten en uitwegen 

weer zichtbaar te maken?

Tussentijdse hoofdvraag:

Hoe kan ik een nieuwe toepassing 

met geluid/muziek ontwerpen 

waarmee HBO studenten hun 

stress op een gezonde manier 

kunnen beheersen zodat dit zich 

niet kan ontwikkelen naar grotere 

psychische problemen (zoals burn-

out, depressie, angststoornis, etc.)?

Uiteindelijke hoofdvraag:

Hoe kan ik een product of toepassing ontwerpen die studenten helpt bij het 

creëeren van mentale afstand van hun stressoren zodat ze beter herstellen van 

stress?

1.4 Hoofdvraag

1.5 Deelvragen
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•	 Wat is stress?

	 •	 Hoe	werkt	het?

	 •	 Waar	komt	het	vandaan?

	 •	 Wat	is	de	biologische	werking?

Zoals genoemd in de inleiding ben ik zelf erg geïnteresseerd in muziek. Hierdoor 

was ik benieuwd over de effecten van muziek op stress. De volgende deelvragen 

zijn opgesteld om achter deze effecten te komen.

•	 Hoe kan muziek ondersteuning bieden bij het herstel van stress?

•	 Hoe kan geluid/muziek zorgen voor ontspanning?

•	 Welk(e) (soort) geluid/muziek heeft welke emotionele reactie?

Als laatste is het natuurlijk essentieel dat er iets tegen stress bedacht wordt. Het 

aanbod van hulp bij stress is groot. Niet van elk aanbod is bekend hoe het werkt of 

waarom het werkt. Daarom zijn onderstaande deelvragen bedacht.

•	 Hoe kan stress verlaagt worden?

•	 Hoe wordt een student weerbaar tegen stress?

	 •	 Wat	werkt	en	wat	werkt	niet?
16
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18 2STUDENTEN
EN

STRESS



De oorzaken en gevolgen van stress zijn uiteenlopend en divers. Zeker de oorzaken 

zijn zo uniek per persoon dat het lastig is om een rode draad erin te ondekken. Toch 

zijn er een aantal oorzaken die voor vele herkenbaar zijn en elke keer weer terug te 

vinden zijn.

Er is gebruik gemaakt van een enquête onder andere om inzicht te krijgen in de 

oorzaken van stress bij studenten. Deze enquête: “Stress bij studenten” staat in  

bijlage #1 . Daarnaast is er gekeken naar relevante nieuwsberichten en artikelen 

om een helder beeld te krijgen van de problematiek die zorgt voor de ervaren stress 

bij studenten. Het wordt duidelijk dat er teveel tegelijk op studenten afkomt wat 

voor prestatiedruk zorgt. Het gevolg hiervan is dat gedachten moeilijk te stoppen 

zijn.
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2.1 Oorzaken
De levensfase van de student 

is die van adolecentie naar 

volwaardige volwassene. In deze 

levensfase vinden een aantal 

veranderingen plaats die uniek zijn 

voor de mens. Volwassen worden 

en de verantwoordelijkheden 

die daarbij komen kijken zijn 

benoemenswaardig. Het is daarom 

ook niet gek dat dit een lastige 

levensfase is om doorheen te komen 

en één die veel stress oplevert. 

Daarnaast leven we in een unieke 

tijd die zijn eigen voor- en nadelen 

met zich meebrengen. We gaan 

kijken naar de verschillende 

veroorzakers van stress in het leven 

van een student.

Vrijheid

Allereerst is er de vrijheid die in 

onze maatschappij beschikbaar 

is.	Deze	vrijheid	is	erg	fijn	want	

daardoor is er veel te kiezen. Echter 

kan niet iedereen met deze overdaad 

aan keuzes omgaan. Als iemand 

niet zeker is waar hij/zij voor moet 

kiezen dan levert dit stress op. 

Vandaar dat de term keuzestress 

bestaat.

Door de technologische 

ontwikkeling zijn de manieren van 

vermaak toegenomen. Vrije tijd zou 

juist tot ontspanning en dus

vermindering van stress moeten 

leiden. Doordat er hier veel te kiezen 

is kan het een reden zijn voor stress 

(Gieles, 2007). 

Lenen

Omdat we zoveel vrijheid hebben 

is er ook genoeg keus qua opleiding. 

Deze moet wel betaald worden. 

Gelukkig zijn we in Nederland rijk 

genoeg dat we dit kunnen betalen, 

kan dit niet dan zijn er nog steeds 

genoeg mogelijkheden zoals lenen. 

Er zijn dan ook veel studenten die 

bij (moeten) lenen om hun studie, 

huisvesting of levensbehoeften 

te kunnen betalen. Wanneer ze 

niet	werken	blijven	ze	met	flinke	

schulden zitten. Werken ze wel 

dan is er een nieuw domein waarin 

stress kan ontstaan en blijft er 

minder tijd over om te ontspannen 

(RTL Nieuws, 2019; Veen, 2018).

“Een overvloed aan 
keuzes kan leiden 
tot een gevoel van 
gejaagdheid om alles 
wat je niet kunt doen”

aldus David S. Ackerman (2003, 25 
p.), professor aan California State 

University.
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Verwachtingen

Die vrijheid en keus (en met mindere mate de lening) zorgen ook voor hoge 

verwachtingen. Hoge verwachtingen lijden tot hoge druk en dus tot stress. Deze 

verwachtingen zijn in verschillende facetten van het leven terug te vinden. 

Bijvoorbeeld op het werk of op de stage. In het onderzoek van Metro (Smolenaars, 

2017) is dit één van de antwoorden die het meeste gegeven is: “Druk op stage/werk 

is hoog want voor mij zijn er 10 andere”.

Ook onderwijsinstellingen dragen hun steentje bij aan deze verwachtingen. Ze 

verhogen hun bindende studievoorwaarden om de mate van uitval te beperken. 

Daarnaast is het CV belangrijk. Een diploma en een goed CV zijn belangrijk bij het 

vinden van een baan (Veen, 2018). Dit zorgt voor een toename in studenten die 

gebruik maken van prestatiebevorderende middelen. Anderen kiezen ervoor om 

zich te verdoven met drugs en alcohol om zo even weg te stappen van de wereld en 

de eeuwige druk die ze voelen (Hogeschool Windesheim, 2018).

Zelfbeeld

Het zelfbeeld wordt onder andere  beïnvloed door social media. Er zijn voldoende 

studies te vinden die aangeven dat social media een negatieve invloed kan hebben 

op het zelfbeeld van jongeren. Social media kan gezien worden als een compilatie 

van de beste momenten uit iemands leven. De pracht en praal hiervan gepaard 

met FOMO (fear of missing out) kan een gevoel van minderwaardigheid geven. 

Dit	leidt	tot	onzekerheid	en	stress.	Social	media	is	niet	per	definitie	slecht	maar	

onzekerheid en stress zijn wel mogelijke negatieve gevolgen ervan (Hogeschool 

Windesheim, 2018; Veen, 2018).

Vreemd genoeg zijn het niet de invloeden van buitenaf die de meeste stress 

veroorzaken. In de enquête gebruikt voor dit onderzoek kwam iets bijzonders naar 

boven. Het antwoord wat het meeste stress oplevert is namelijk: “verwachtingen 

van jezelf”. Het blijkt dat zelfs het behalen van het diploma of de propedeuze niet 

meer stress oplevert dan de verwachtingen die studenten zichzelf opleggen. Hier 

valt natuurlijk wat van te zeggen want deze verwachtingen kunnen beïnvloed 

worden door hun omgeving. Toch is het zo dat iemands omgeving niet de 

hoofdveroorzaker is van stress. Hierover meer in hoofdstuk 3: Wat is stress?
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Deze hoge verwachtingen van zichzelf worden wat minder gek als we het volgende 

in acht nemen:

Uiteindelijk kunnen al deze verwachtingen leiden tot een onrealistisch 

ideaalbeeld. De meeste jongeren hebben een ideaalbeeld in hun hoofd. “Of dat 

beeld wel realistisch of haalbaar is, kunnen ze soms slecht inschatten. Daarbij 

zijn sommige gedachten over de wereld en hun plaats daarin, gevoed door hun 

schermgebruik, gewoon niet houdbaar.” Aldus Ariane Faas. Dit wordt onderbouwd 

door het al eerder genoemde onderzoek van Metro waar één van de meest 

voorkomen antwoorden “de behoefte om perfect te zijn” is.

Het lijkt er dus op dat deze jongeren een rooskleurige toekomst voor ogen 

hebben maar niet beseffen wat het inhoud om dit te bereiken. Ze zien wel de top 

van de berg (het succes) maar ze zien niet hoe hoog die soms kan zijn (het werk). 

Toch willen veel studenten, ondanks dat ze er hard voor moeten werken, die top 

bereiken (Smolenaars, z.d.).

Er zijn nog veel meer oorzaken te benoemen die het leven van een student 

stressvol maken. Er zijn er die zich druk maken over de toekomst zoals de 

vergrijzing, het klimaat, baankansen of, iets dichter bij huis: “wat wil ik zelf?” Er 

zijn zorgen over sociale dingen zoals hun thuissituatie, vrienden, een relatie of 

het ontbreken hiervan. Sommige geven toe dat ze teveel uitstellen en daardoor 

stress krijgen. Andere vinden dat ze geen rust krijgen en dat er teveel tijdsdruk is 

(Deadlines, deadlines en nog eens deadlines). Opvallend is dat, ook al hebben we 

meer vrije tijd dan ooit, men toch het gevoel heeft tijd tekort te komen. Ook “teveel 

tegelijk” komt vaak terug als een reden voor stress. Al deze oorzaken stapelen zich 

op. Het is daarom ook niet vreemd dat veel studenten aan hebben gegeven dat ze 

over veel verschillende dingen na blijven denken.

“...in de praktijk worden de jongeren van nu 
voortdurend geconfronteerd met een lat die heel 
hoog ligt. De suggestie wordt gewekt dat het leven 
maakbaar is en succes een keuze. Wie daaraan niet 
voldoet, faalt.”

(Agterberg, 2018)
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De resultaten van de enquête geeft de volgende top drie stressoren:

1. Verwachtingen van jezelf

2. Huiswerk / deadlines

3. Diploma halen

De top drie van de dingen die het minste stress opleveren:

1. Relatie

2. Sociaal leven / vrienden

3. Social media

Verder konden studenten invullen waar ze stress van krijgen. Hieronder staan de 

antwoorden die het meeste voorkwamen.

•	 Deadlines

•	 Werk

•	 School

•	 Tijdsdruk

•	 Teveel tegelijk

Onderstaande lijst geeft een beeld van de gevolgen die op kunnen treden bij 

studenten bij langdurige stress (Agterberg, 2018; Smolenaars, z.d.).

•	 Slaapproblemen

•	 Angstgevoelens

•	 Futloosheid

•	 Piekeren

•	 Studieproblemen

•	 Burn-out

•	 Overspannen

•	 Veel lenen dus studieschuld

•	 Emotioneel uitgeput

•	 Depressie

Één op de vijftien jongeren tussen de 18 en 25 jaar krijgt te maken met een 

depressie. Deze gegevens komen van het CBS. Door psychische problematiek heeft 

18%	studieproblemen	waarvan	20.000	flinke	studievertraging	oplopen	of	zelfs	

moeten stoppen met de studie. Het probleem is dus duidelijk (Agterberg, 2018).

2.2 Gevolgen
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Ondanks alle oorzaken en gevolgen van stress is er nog niet écht iets aan de hand 

met deze studenten maar wel bijna. Arianne Faas (Smolenaars, z.d.):

Deze groep is op zoek naar een behandeling voor een stoornis die ze (nog) niet 

hebben. Ze hebben last van dezelfde symptomen maar het is nog niet ernstig 

genoeg voor een effectieve behandeling. Om te wachten tot het probleem ernstig 

genoeg is zodat de bestaande behandelmethoden wel werken is absurd.

Volgens de Raad van Volksgezondheid wordt de oplossing nu gezocht bij het 

individu. Men krijgt als advies om Yoga, Mindfulness ed. te gaan doen en/of hulp te 

gaan zoeken bij een Psycholoog (Agterberg, 2018). Allemaal standaard oplossingen 

die als eerste naar boven komen bij een zoekopdracht via Google.

2.3 Huidige stand van zaken

“Ze zijn niet echt depressief, maar wel op weg. En 
niet echt angstig, maar wel zodanig dat ze last ervan 
hebben. Niet echt overspannen, maar wel ertegenaan.”

Studenten hebben last van stress omdat er veel tegelijk op hen afkomt. Door die 

hoeveelheid denken veel jongeren dat ze beter moeten presteren wat dus leidt 

tot prestratiedruk. Met alle nieuwe technologie, de komst van het internet en 

hoeveelheid keuze die ze hebben lijkt het al snel of het teveel wordt. Daarnaast 

hebben ze een slecht inschattingsvermogen en een onrealistisch ideaalbeeld.

Wat verder nog interessant is, is dat veel studenten aangeven dat ze niet goed tot 

rust kunnen komen omdat ze over verschillende dingen na blijven denken. Het 

lijkt er dus op dat ze een slechte verdeling kunnen maken tussen de verschillende 

dingen gedurende de dag zoals: vrije tijd, studie, werk, vrienden enz. Omdat ze hier 

over na blijven denken kunnen ze slecht tot rust komen.

Stress ligt in de handen van het individu; wat voor de één stress oplevert kan voor 

de ander juist ontspannend zijn. Het is hoe het individu tegen een situatie aankijkt 

wat er voor zorgt dat diegene er wel of geen stress van krijgt. In hoofdstuk 3 wordt 

dit uitgebreid behandeld.

2.4 Conclusie
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Om tot een goede oplossing te komen is het niet alleen belangrijk om te weten 

waarom studenten last van stress hebben maar ook wat stress nu eigenlijk écht 

is en waar het vandaan komt. Door informatie uit de enquête te combineren met 

een onderzoek van Carol Kaufman-Scarborough (Gieles, 2007) wordt het duidelijk 

dat mensen die na blijven denken over stress hier het meest last van hebben. 

Daarnaast is concentratie erg belangrijk bij het voorkomen van stress terwijl dit 

juist afneemt wanneer mensen stress ervaren. Door goede concentratie kan men 

taken goed van elkaar scheiden en kunnen de gedachten makkelijker uitgezet 

worden.

Stress is een reactie op een bedreigende situatie waardoor er bepaalde 

fysiologische reacties in gang gezet worden. Wat voor de één een bedreigende 

situatie is kan voor de ander juist ontspannend zijn of als uitdagend gezien 

worden. Volgens psychologen hangt een bedreigende situatie af van hoe iemand 

een situatie inschat, gepaard met de middelen en/of mogelijkheden waarover 

iemand beschikt om met de situatie om te gaan (Struijk, z.d.).
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Positieve effecten

Stress is van zichzelf niet negatief. 

Het kan zelfs heel nuttig zijn. 

Door een stressreactie gaan de 

ademhaling en hartslag sneller en 

de bloeddruk gaat omhoog. Door 

deze fysiologische reacties kan 

er meer zuurstof het lichaam in 

gepompt worden. Hierdoor komt er 

meer energie vrij wat er voor zorgt 

dat het lichaam voor langere tijd, 

beter kan presteren. Men wordt 

oplettender, kan sneller reageren, 

focust beter en kan helpen met het 

doorzettingsvermogen. Stress voor 

een presentatie kan er bijvoorbeeld 

voor zorgen dat iemand zich goed 

voorbereidt (Thuisarts, 2017).

In een perfecte wereld kan het 

lichaam na de stressvolle situatie 

volledig tot rust komen.

Negatieve effecten

Er zijn voldoende negatieve 

effecten te benoemen. Bij de meeste 

is het beter bekent dat stress 

negatief kan zijn. Het is mogelijk 

dat we teveel willen of dat er teveel 

van ons wordt gevraagd. Soms zit 

alles tegen, is er te weinig steun 

van vrienden of familie of zijn er 

problemen op het werk. Dit geeft 

allemaal spanning (Thuisarts, 2017).

Als stress te lang aanhoud kan 

het lichaam niet goed meer tot 

rust komen. Hierdoor gaan er in 

het lichaam een aantal dingen 

mis (hierover meer in hoofdstuk 

4). Dit kan ervoor zorgen dat het 

lijkt of men altijd gestresst is. Snel 

moe, slecht slapen, geïrriteerd, 

ontspannen lukt niet, ergens van 

genieten gaat moeizamer, enz. Nu 

is stress niet meer positief maar een 

probleem en ongezond.

3.1 Effecten van stress
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PSYCHISCHLICHAMELIJK
VErMoEiDhEiD

Het lichaam krijgt te weinig rust en is er niet 

genoeg tijd voor volledig herstel.

PijN iN DE sPiErEN

Stress zorgt voor aanspannen van de 

spieren. Dit breekt de spieren langzaam af.

CoNCENTraTiEProbLEMEN

Vooral te merken bij langdurige inspanning.

sLaPELooshEiD

Door de stress komen veel hormonen vrij, 

bijvoorbeeld cortisol en adrenaline. Dit is 

goed voor een hoog prestatievermogen, niet 

voor rust.

bUikPijN

Bij stress gaat de ademhaling vaak naar de 

borst waardoor het middenrif -en dus de 

buik- aangespannen wordt.

hoofDPijN

Wederom het aanspannen van de spieren. 

Ditmaal voornamelijk in de nek, schouders 

of de kaak. Dit kan leiden tot verkramping.

GEhEUGENVErLiEs

De activiteit in de hippocampus wordt door 

een te hoog niveau cortisol vermindert, 

waardoor de werking van het geheugen 

verslechtert. *

aNGsT- EN PaNiEkkLaChTEN

Een belangrijke veroorzaker van verhoogde 

spierspanning en kan zich ontwikkelen tot 

een angststoornis.

sTEMMiNGswissELiNGEN

Door stress krimpt de frontale lob. Hierdoor 

wordt iemand vatbaarder voor negatieve 

gedachten. *

DissoCiaTiE

Een mentaal beschermingsmechanisme die 

ervoor zorgt dat het brein zich af probeert te 

sluiten van externe prikkels.

3.2 Symptomen



oPGEjaaGD GEVoEL

Adrenaline en een verhoogde hartslag -beide 

gevolgen van stress- zorgen ervoor dat het 

lastig is om weer tot rust te komen.

NEiGiNG ToT VErsLaViNG

Verslavende middelen zoals alcohol geven 

tijdelijke verlichting. Op de lange duur 

verergert dit het probleem juist.

VErwarD- of DUiZELiGhEiD

Door overprikkeling en overbelasting 

functioneren functies van het lichaam niet 

goed meer.

* In de bron staan de termen “hippocampus” en “frontale lob” omgedraaid. Uit ander onderzoek blijkt dat 

de hippocampus verantwoordelijk is voor geheugenprocessen en de frontale lob voor het remmen van 

negatieve emoties. De omschrijving van beide sluit aan op de rest van het onderzoek; echter verwacht ik dat bij 

stressplein de termen omgedraaid zijn. In hoofdstuk 4 wordt deze stelling verder onderbouwd.

NErGENs ZiN iN

Door de stress lijkt het alsof er geen ruimte 

is voor leuke en ontspannende dingen.

oorsUiZEN

De oorzaak is onduidelijk maar het lijkt vaak 

te maken te hebben met stress.

hoGE bLoEDDrUk

Dit is een bijwerking doordat het 

immuunsysteem tijdelijk niet goed goed 

functioneert.

bEPErkT ZiChT

Bij langdurige stress krijg knipperen mensen 

minder met hun ogen. Daardoor droogt het 

oog uit.

MaaGPijN

Tijdens stresssituaties besteedt het lichaam 

minder aandacht aan de spijsvertering. 

Dit kan leiden tot maagpijn, buikpijn, 

misselijkheid en zelfs diarree.

harTkLoPPiNGEN

Stresssituaties gelden als gevaarlijk voor 

het lichaam waardoor het lichaam zich 

klaarmaakt	voor	een	“fight	or	flight”	reactie.	

Om meer zuurstof het lichaam in te krijgen 

gaat het hart sneller kloppen.

PiEkErEN

Dit maakt het lastig om te relativeren en 

is er een kans dat iemand in een negatieve 

vicieuze cirkel komt.



3.3 Waar komt stress vandaan?
Het levenstempo van onze maatschappij is omhoog gegaan. Dit komt onder 

andere door de industralisatie en het individualisme. Hoe meer hiervan is hoe 

hoger het levenstempo van de maatschappij wordt. Als een bepaalde snelheid als 

gewoon gezien wordt binnen de maatschappij dan kan dit bijna niet vertraagd 

worden.

Mensen die veel werken en/of kinderen hebben voelen zich even gehaast als de 

mensen	die	minder	werken	en/of	geen	kinderen	hebben.	Efficiënt	tijd	indelen	of	

chaotisch te werk gaan heeft ook geen aantoonbaar effect. De druk van buitenaf 

heeft invloed maar geen duidelijke rol bij het gevoel van drukte. 

Het zijn voornamelijk de mensen die zich slecht kunnen concentreren op 1 taak 

die last hebben van stress. Carol Kaufman-Scarborough, Hoogleraar marketing 

aan Rutgers School of Business in Camden, NJ, was benieuwd welk soort mensen 

aan chronisch tijdgebrek lijden (Gieles, 2007). Op de stelling “als ik met iets bezig 

ben, denk ik vaak aan iets anders” werd vaak positief beantwoord door de mensen 

die last hadden van tijdnood.  Dit komt doordat hun gedachten alle kanten op 

gaan. De resultaten van de enquête onderbouwen dit omdat tijdnood vaak naar 

voren komt als oorzaak van stress. De conclusie die uit het onderzoek van Carol 

Kaufman-Scarborough komt is: de mensen die lijden aan een gejaagd gevoel 

dagdromers zijn. Uit de enquête: “Stress bij studenten” blijkt dat deze benaming 

niet volledig is.

Aan de deelnemers van de enquête is gevraagd wanneer ze last krijgen van stress 

en waarom ze op dat moment er last van krijgen. Mensen hadden de mogelijkheid 

om meer dan 1 antwoord in te vullen.
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De ervaring van stress scoort in de ochtend het laagst met 38% (19 antwoorden) 

terwijl in de avond het hoogst scoort met 66% (33 antwoorden). Wat hier 

interessant aan is, zijn de overeenkomsten in antwoorden op de vraag: “waarom 

krijg je juist op dit moment last van stress?” Het blijkt namelijk dat deze groep vrij 

gemakkelijk in te delen is in ‘doeners’ en ‘denkers’.

Het zijn dus geen ‘dagdromers’ maar denkers die de meeste stress ervaren (zie 

bijlage #1 p. 13 t/m 15 en bijlage #2).

Wie	zich	makkelijk	laat	afleiden	moet	zich	elke	keer	opnieuw	inspannen	om	

zich te focussen op de oorspronkelijke taak. Dit leidt tot veel onafgemaakte taken 

die plek in beslag nemen in het brein waardoor het nog moeilijker wordt om te 

concentreren op één taak. Dit kost heel veel tijd. Volgens arbeidspsychologen duurt 

het namelijk een kwartier voordat iemand volledig gefocust is op een taak. Een 

gebrek aan concentratie is een grote oorzaak van een gejaagd gevoel aldus Stefan 

Klein - Duitse wetenschapsjournalist (Gieles, 2007).

De oplossing lijkt vrij makkelijk. Af en toe afstand nemen uit de drukte van 

de maatschappij zodat er uitgerust kan worden. Verder moet er op één ding 

tegelijkertijd gefocust worden. Dit lastiger dan het lijkt: “Mensen die knetterdruk 

zijn, laten dat soort dingen vaak achterwege: ze slapen te weinig, eten en drinken 

niet goed en slaan pauzes over. Omdat ze het te druk hebben. Maar juist door goed 

voor jezelf te zorgen, kun je je beter concentreren en lukt alles beter op een dag.” 

Aldus Petra Megens, trainer en coach (Gieles, 2007).

Denkers geven op de volgende 

manier antwoord:

•	 Alleen in stilte met gedachtes

•	 Denken aan alles wat nog moet 

gebeuren

•	 Dan ga ik erover nadenken

•	 Tijd om te piekeren

•	 Niet genoeg gedaan

Doeners geven antwoorden als:

•	 Dan is het druk met veel taken

•	 Dan moet ik presteren

•	 Dan zit ik middenin de stressoren

•	 Vaakst aan het werk

•	 Meest actief
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De mensen die de meeste stress ervaren zijn de mensen die na blijven denken. 

Dit sluit aan op de conclusie van het vorige hoofdstuk namelijk: “Omdat ze hier 
[verschillende dingen gedurende de dag] over na blijven denken kunnen ze slecht 
tot rust komen.”

Wanneer mensen druk zijn zorgen ze minder goed voor zichzelf. Ze blijven 

maar doorgaan omdat er gedacht wordt dat dit beter resultaat geeft, echter is 

het tegenovergestelde waar. Wanneer er goede verzorging gewaarborgd wordt 

zoals voldoende slaap, voeding, vocht en rust, wordt het concentratievermogen 

verbeterd. 

Op één taak concentreren is voor iedereen belangrijk maar vooral voor de groep 

‘denkers’. Als er op één taak tegelijkertijd geconcentreerd wordt kunnen taken 

makelijker los van elkaar gezien worden. De verschillende dagdelen lopen minder 

in elkaar over en zo kunnen de gedachten aan het eind van de dag, makkelijker 

stilgezet worden.

3.4 Conclusie
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Het vorige hoofdstuk maakt duidelijk dat ‘denkers’ het meeste last hebben van 

stress. Deze conclusie, samen met mijn interesse voor muziek, heeft ervoor 

gezorgd dat ik een zijpad in ben geslagen en uitgezocht heb wat de biologische 

werking van stress is. Dit heeft geleid tot drie belangrijke inzichten:

1. Het autonome zenuwstelsel wordt beïnvloed door ademhaling

2. De HPA-as kan beter in belans gebracht worden door de hippocampus en de 

frontale lob te stimuleren

3. Ademhaling synchroniseert op het ritme van muziek doordat dit o.a. verwerkt 

wordt door de hersenstam. Muziek stimuleert ook belangrijke hersengebieden 

in de HPA-as.

Zodra er sprake is van stress worden 2 systemen geactiveerd. Het eerste is het 

autonome zenuwstelsel en het tweede is de HPA-as. In dit hoofdstuk wordt 

duidelijk wat de HPA-as en het autonome zenuwstelsel zijn en wat deze voor rol 

hebben wanneer er een stressreactie plaatsvindt.
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Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het sympathicus (inspanning 

en stress) en het parasympaticus (ontspanning en rust).

Enkele minuten na de stressreactie worden de bijnieren opgedragen om cortisol 

te gaan produceren. Cortisol wordt een stresshormoon genoemd en krijgt daardoor 

vaak onterecht een slechte naam. Cortisol kan juist heel nuttig zijn. Door dit 

hormoon stijgt de bloedsuikerspiegel en de stofwisseling wordt versneld. Hierdoor 

komt er meer energie vrij om met de stressvolle situatie om te gaan. Maar zoals in 

het vorige hoofdstuk al duidelijk werd, is het lange aanhouden van de stressreactie 

hetgeen waarom stress slecht is voor het lichaam.

De hypothalamus is de hersenstructuur waar de zogeheten HPA-as of ‘stress-

as’ begint. De hypothalamus produceert een hormoon genaamd: Corticotropin-

Releasing Hormone (CRH). Dit CRH werkt in op de hypofyse (een kleine klier die 

onder de hypothalamus ligt) en activeert deze. Een actieve hypofyse produceert

Normaal gesproken werkt het autonome zenuwstelsel zonder onze bewuste 

invloed. Het is echter wel mogelijk om het autonome zenuwstelsel te beïnvloeden 

door middel van onze ademhaling. Kort gezegd zijn er 2 soorten ademhaling: 

borst- en buikademhaling. De borstademhaling zorgt voor de activatie van het 

sympaticus terwijl buikademhaling zorgt voor de activatie van het parasympaticus 

(BrainNetwork, 2018; De Volkskrant, z.d.; Gezondheidsnet, 2016).

4.1 Het autonome zenuwstelsel

4.2 De HPA-as

Het (ortho)sympathisch 

zenuwstelsel zorgt voor de bekende 

“fight-	or	flight	(vecht-	of	vlucht)”	

reactie. Dit zenuwstelsel bereid het 

lichaam voor op fysieke en mentale 

inspanningen. Spieren spannen zich 

aan, bloeddruk en hartslag gaan 

omhoog, de spijsvertering wordt 

even op pauze gezet en het lichaam 

begint te zweten omdat het af moet 

koelen na de inspanning.

Het parasympatisch zenuwstelsel 

is een soort tegenpool van het 

sympatisch zenuwstelsel. Waar het 

sympathicus zorgt voor activering 

zorgt het parasympaticus voor rust 

en ontspanning. Het parasympaticus 

zorgt voor de bevordering van 

de spijsvertering, een snellere 

darmbeweging en een snellere 

nierwerking. Ook de hartslag en 

ademhaling worden vertraagd.
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corticotropine of AdrenoCorticoTroop Hormoon (ACTH) Dit hormoon vindt zijn 

weg naar de bijnieren. Bijnieren zijn kleine organen boven de nieren en zijn 

verantwoordelijk voor de aanmaak van veel verschillende hormonen. De bijnieren 

worden door ACTH gestimuleerd zodat cortisol wordt aanmaakt. De hippocampus, 

een andere hersenstructuur, reageert op cortisol. Het bezit een receptor die meet 

hoeveel cortisol er aanwezig is. Wanneer dit teveel is, remt de hippocampus de 

hypothalamus af en dus ook de aanmaak van CRH. Het zorgt in principe voor de 

afremming van de ‘stress-as’ en is er dus sprake van een feedback-loop (Baten, 

2017; Vrooland & Veldman, 2019).

Normaal gesproken wordt deze ‘stress-as’ goed gereguleerd door deze feedback-

loop. Maar het kan zijn dat door chronische stress de hippocampus uitgeput raakt 

en beschadigt. Hierdoor kan er ongeremd meer cortisol aangemaakt worden.

Er zijn meer hersenstructuren die een rol spelen bij het opwekken en reguleren 

van stress. De twee meest relevante voor dit onderzoek zijn:

•	 Amygdala: heeft ontzettend veel functies maar speelt ook een rol als 

opslagplaats voor negatieve emoties. Het houdt een oogje in het zeil voor gevaar 

en kan de hypothalamus stimuleren. De amygdala wordt geremd door de 

frontale lob.

•	 Frontale lob: belangrijke functies van de frontale lob zijn onder andere 

empathie,	zelfreflectie,	sociale	samenwerking	en	impulscontrole.	Het	remt	ook	

de amygdala.

Acute stress leidt tot een overgevoelige amygdala: stress wordt gezien als gevaar 

en de amygdala reageert hier op. Wanneer stress drie weken aanhoudt beginnen 

de hersencellen in de amygdala te groeien. De hersencellen in de frontale lob 

krimpen juist.

De frontale lob is het hersengebied wat de amygdala in bedwang kan houden. Als 

deze uitgeput is kan het de amygdala minder goed remmen en heeft deze de kans 

om negatieve emoties de vrije loop te laten. Negatieve emoties kunnen meer stress 

veroorzaken. Dit maakt dus dat veel stress en negatieve emoties vaak met elkaar 

samengaan.
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Vicieuze cirkel(s)

Het bovenstaande is hieronder in 8 “stappen” samengevat en leidt tot 2 vicieuze 

cirkels die elkaar stimuleren. Er bestaat in deze opsomming een soort “stap 0” 

namelijk: de situatie die voor stress zorgt. Die is bewust uit deze opsomming 

gelaten omdat dit geen onderdeel is van de vicieuze cirkel maar de vicieuze cirkel 

juist activeert.

1. De hypothalamus produceert CRH.

2. CRH activeert de hypofyse die op zijn beurt ACTH produceert.

3. ACTH stimuleert de bijnieren zodat cortisol (het stresshormoon) wordt 

aangemaakt.

4. De hippocampus meet de cortisol en remt, bij een te hoog cortisol niveau, de 

hypothalamus af.

5. Bij teveel of langdurige stress raakt de hippocampus uitgeput en kan de 

stressreactie minder goed gereguleerd worden.

6. Teveel stress kan ook de frontale lob uitputten.

7. De amygdala wordt onvoldoende geremd door de frontale lob en laat negatieve 

emoties los.

8. Gepaard met de negatieve emoties (die voor meer stress kunnen zorgen), zorgt 

de amygdala voor het activeren van de hypothalamus.

In een schema ziet dit er als volgt uit:
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“Stressgerelateerde ziektes ontstaan voornamelijk 
doordat we zo vaak een fysiologisch systeem 
activeren dat geëvolueerd is om te reageren op acute 
fysieke noodsituaties. Wij schakelen het daarentegen 
maanden achter elkaar in, wanneer we piekeren over 
hypotheken, relaties en promoties.”

De stresssystemen zijn bedoeld voor fysieke dreigingen maar werken ook op 

psychologische dreiginging. Zowel de HPA-as als het autonome zenuwstelsel in 

relatie tot stress zijn bijzonder nuttig maar eigenlijk bedoeld om te reageren op 

fysieke noodsituaties (Smolenaars, z.d.).

4.3 Functie

Deze fysieke situaties zijn vaak van korte duur waardoor ons lichaam snel 

kan beginnen met het herstel. Dankzij ons bewustzijn worden genoemde 

stresssystemen ook geactiveerd door dreigingen van psychische aard. Deze 

psychische dreigingen kunnen weken, of zelfs maanden aanhouden. Robert 

Sapolsky (Jongh, 2010):

In onze tijd slaat ons stresssysteem voortdurend 
alarm. Dat heeft in veel gevallen nut. Denk 
bijvoorbeeld aan een auto die te snel op je af komt, 
waardoor je je razendsnel uit de voeten maakt. Maar 
het slaat ook aan bij vijftig WhatsApp berichten in 
een uur tijd, of als je je mailbox opent en ziet dat er 
twintig mails op antwoord wachten. „Voor dat type 
psychologische en sociale stress is het systeem nooit 
ontworpen. Je kunt er immers niet van vluchten of 
tegen vechten.”42



“Muziek is een van de krachtigste middelen om 
emoties op te roepen. Je kunt jezelf ermee in een 
bepaalde stemming brengen. Zelfs als je een liedje 
in je hoofd afspeelt, activeren de hersenen op een 
vergelijkbare manier als bij het daadwerkelijk horen 
van een liedje.”

(van der Mee, 2019).

Om de HPA-as in balans te houden kunnen er 2 hersengebieden aangesproken 

worden: de hippocampus en de frontale lob. De hippocampus zorgt voor de 

regulatie van cortisol en de frontale lob houdt de amygdala in toom. Beide zorgen 

ze (indirect) voor het verminderen van stress. De frontale lob heeft als extra 

functie om de amygdala te remmen en zo de negatieve emoties te reguleren 

(Baten, 2017; Vrooland & Veldman, 2019).

Gelukkig kunnen deze hersenstructuren aangesterkt worden. Hieronder worden 

een aantal methodes benoemd waarmee dit bereikt zou kunnen worden. Echter 

moet in acht genomen worden dat voor de ene hersenstructuur bepaalde methodes 

beter werken dan voor het andere. Dit verschil is natuurlijk ook persoonsgebonden. 

Ook zijn er meer methoden die werken dan hier nu benoemd gaan worden.

Ten eerste is lichaamsbeweging cruciaal voor veel functies in het lichaam maar 

het is ook een goede manier om deze hersenstructuren aan te sterken. 

Ten tweede is slaap, net als lichaamsbeweging, belangrijk voor heel veel 

functies. Slaap zorgt namelijk voor het herstel van het hele brein en dus ook deze 

hersenstructuren. 

Ten derde zegt Dr. Erik Scherder, Hoogleraar Neuropsychologie, dat ook muziek 

luisteren - of spelen - een positief effect heeft op zowel de hippocampus als de 

frontale lob (Baten, 2017). Rebecca Schaefer, NeuroPsycholoog aan de Universiteit 

Leiden, zegt:

4.4 Gezonde werking van de HPA-as
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Muziek heeft nog een ander effect, namelijk: invloed op de hoogte van de 

bloeddruk, de snelheid van de harstlag en van de ademhaling. Samen met beeld 

wordt geluid op een unieke manier verwerkt in het brein. Waarnemingen van 

beeld en geluid komen namelijk binnen via de hersenstam. De hersenstam is de 

plaats waar de regulatie van de meest vitale functies zoals hartslag, bloeddruk en 

ademhaling plaatsvindt. Wanneer geluid een ritme heeft probeert het lichaam de 

andere functies in de hersenstam te synchroniseren. Het lichaam synchroniseert 

dus letterlijk met het ritme van de muziek waar naar geluisterd wordt. 

Harstlag, bloeddruk en ademhaling zijn verhoogt wanneer er sprake is van stress 

en verlagen naar een normaal niveau wanneer de stressvolle situatie over is. Dit 

effect kan ook omgedraaid worden. Een stressreactie kan tegengegaan worden 

bijvoorbeeld door langzaam adem te halen. Wanneer iemand last heeft van stress 

kan de ademhaling vertraagd worden door een nummer met een traag tempo te 

beluisteren om zo de stressreactie tegen te gaan (RTL Nieuws, 2020).

Ademhaling heeft effect op het autonome zenuwstelsel. Buikademhaling 

activeert het parasympaticus en zorgt ervoor dat het lichaam kan ontspannen 

en tot rust komt. Borstademhaling activeert het sympaticus en zorgt ervoor dat 

het lichaam klaargemaakt wordt voor zowel fysieke als mentale inspanning. Het 

autonome zenuwstelsel is natuurlijk veel complexer dan hier beschreven staat en 

ademhaling functioneert niet als een aan-uit knop.

Er zijn twee hersengebieden die de HPA-as in balans houden door directe of 

indirecte invloed. Dit zijn de hippocampus en de frontale lob. Om deze aan 

te sterken en deze as beter in balans te kunnen houden zijn er een aantal 

mogelijkheden. Lichaamsbeweging en slaap zijn hier voorbeelden van. In 

dit onderzoek wordt verder gekeken naar de mogelijkheden van muziek. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn: de invloed van ritme op ademhaling en het 

vermogen om hersengebieden - die betrokken zijn bij de omgang van stress - aan te 

sterken.

Ademhaling helpt dus bij het reguleren van het autonome zenuwstelsel. 

Muziek kan helpen bij het aansterken van de hersenstructuren die zorgen voor 

de regulatie van stressreacties. Daarnaast kan muziek gebruikt worden om 

ademhaling te reguleren.

4.5 Conclusie
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Nu de oorzaken en gevolgen van stress duidelijk zijn, als ook de werking ervan, 

kan er gezocht worden naar oplossingen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke 

dingen kunnen helpen in de omgang met stress.

Slaap, goede voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn altijd belangrijk in 

de omgang met stress. Helaas zijn dit ook de dingen die mensen vaak als eerste 

links laten liggen. Wanneer dit gebeurt zijn er methodieken die toegepast kunnen 

worden om met stress om te gaan. Vooral Mindfulness ziet er veelbelovend uit 

omdat deze methodiek niet alleen het concentratievermogen traint maar ook 

gebruik maakt van ademhalingsoefeningen. Vervolgens worden drie manieren 

waarop stress bestreden kan worden, uitgelicht. Dit zijn: verminderen van stress, 

veerkracht tegen stress verhogen en goed herstellen van stress.
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Om met stressklachten om te gaan is teruggaan naar de basis een goede, eerste 

stap. Met “de basis” worden voor de hand liggende dingen, die goed zijn voor 

iemands gezondheid bedoeld. Nienke Thurlings, Sociaal Psycholoog, noemt het 

volgende (Smolenaars, z.d.):

•	 Drie tot vijf keer op een dag eten: ontbijt, lunch, avondeten en twee gezonde 

snacks tussendoor op gezette tijden. Er moet ongeveer twee tot drie uur tussen 

maaltijden zitten.

•	 Acht uur per nacht slapen met een vaste bedtijd en een vaste tijd om op te 

staan.

•	 Minimaal een keer per dag naar buiten.

•	 Milde lichaamsbeweging is belangrijk.

•	 Wanneer pauze voor iemand aanbreekt is het belangrijk dat diegene dit op 

zijn eigen manier doet. Dat kan betekenen dat iemand zichzelf afzondert of bij 

andere	mensen	gaat	zitten	zolang	dit	fijn	voelt.

•	 Het	kan	ook	helpen	om	te	identificeren	wat	iemand	energie	kost.	Dit	kan	dan	

opgevangen worden door ervoor en erna iets te doen wat energie geeft.

Mensen die last hebben van stress laten dit soort gewoonten makkelijk los omdat 

ze er “geen tijd” voor hebben. Toch zijn deze gewoonten erg belangrijk. Vandaar 

dat dit soort tips als eerste opkomen bij een zoekopdracht via Google.

Wanneer de basis toch niet goed / voldoende werkt of lastig is om consistent vol 

te houden kan er ook gekeken worden naar methodieken uit diverse disciplines 

(Mind, z.d.). Deze methodieken kunnen ook ondersteuning bieden om terug te gaan 

naar de basis en deze vol te houden.

5.1 De basis

5.2 Methodieken vanuit diverse disciplines
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stress- en timemanagement

Stressmanagement leert mensen 

om op een gezonde manier met 

stress om te gaan. Hierbij wordt 

gekeken naar iemands grenzen, 

hoe het leuk blijft en hoe ze het vol 

kunnen houden. Timemanagement 

richt zich meer op het effeciënt 

omgaan met tijd. Mensen leren 

doelen stellen, plannen en om 

prioriteiten te bepalen.

adem- en ontspanningstherapie

Er zijn veel ademtherapieën 

te vinden. Over het effect van 

sommige van deze therapieën zijn 

de meningen verdeeld. De methode 

van Dixhoorn (Van Dixhoon, z.d.) is 

een voorbeeld van een practische 

ademhalingsmethode waar de 

effectiviteit van bewezen is. Zowel 

adem- als ontspanningstherapie 

zijn erop gericht om beter bewust 

te worden van- en meer controle 

te krijgen over spanning in eigen 

lichaam.

online trainingen & gezondheidsapps

De meeste methodieken zijn online of door middel van een app uit te voeren 

(Esquire,	2016;	Snel	beter	in	je	vel,	z.d.;	Tools:	Mentale	fitheid,	z.d.).	De	online	

trainingen zijn in lijn met de methodieken die hiervoor genoemd zijn zoals 

Mindfulness of ontspanningstherapie. Gezondheidsapps bieden de mogelijkheid 

om data op te slaan waardoor mensen inzicht in hun gedrag krijgen. Deze 

informatie kunnen ze gebruiken om stress te verminderen.

Psycholoog

Wanneer er meer klachten 

aanwezig zijn dan alleen stress is 

het verstandig om hiermee naar 

een Psycholoog te gaan. Klachten 

zoals angst, paniek of depressie zijn 

van psychische aard en kunnen een 

nadelig gevolg zijn van stress.

Mindfulness

Mindfulness richt zich op het 

bewust aanwezig zijn in het hier 

en nu. In plaats van steeds maar 

door te blijven gaan is het bij 

Mindfulness juist de bedoeling 

om even stil te staan. Rick Huijs, 

Psycholoog bij Indigo, noemt het 

een aandachtstraining. Er wordt bij 

Mindfulness gebruik gemaakt van 

ademhalingsoefeningen die het 

concentratievermogen trainen.
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Stress kan op drie manieren bestreden worden (Gieles, 2020; Nico, 2019b; 

Psychologie Magazine, 2015):

1. Verminderen van stressoren

2. Veerkracht tegen stress verhogen

3. Goed herstellen van stress

Er zit geen duidelijke scheiding tussen deze domeinen, ze vullen elkaar aan. 

Wanneer iemand goed uitgerust is zal diegene ook veerkrachtiger tegen stress 

zijn. Op het moment er minder stressoren zijn is er minder tijd voor herstel nodig 

en gaat dit makkelijker. Voor elk domein is er wel een voorbeeld te noemen die 

een ander domein beïnvloedt. Het is makkelijker om één domein aan te pakken 

dan stress in het algemeen. In dit hoofdstuk worden de drie domeinen benoemd, 

verder beschreven en enkele voorbeelden gegeven over hoe deze aangepakt 

kunnen worden.

Belangrijk is om alle prikkels en factoren die stress kunnen veroorzaken 

te verminderen zodat stress voorkomen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan 

het opruimen van de werkplek. Hierdoor zijn er minder prikkels aanwezig en 

wordt het makkelijker om te focussen. Hieronder staan nog een aantal andere 

voorbeelden.

•	 Pak het probleem direct aan. Stress heeft vaak een directe oorzaak. Wanneer de 

oorzaak bekend is kan er een oplossing voor bedacht worden.

•	 Maak een takenlijst. Dit zorgt voor overzicht en er bestaat een kans dat 

sommige stressoren wegvallen.

•	 Stop met multitasking. Multitasken bestaat eigenlijk niet. Mensen kunnen 

heel snel schakelen tussen taken maar twee taken tegelijkertijd uitvoeren 

is onmogelijk. Door het snelle schakelen put het brein sneller uit en kan het 

slechter tegen stress.

Hoe minder stressoren er aanwezig zijn hoe minder vaak iemand een 

stressreactie krijgt. Het is onmogelijk om alle stressoren uit iemands leven te 

verwijderen maar er kunnen er wel een aantal aangepakt worden.

5.3.1 Verminder stressoren

5.3 Drie keer minder stress
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Door veerkracht tegen stress te verhogen zullen de stressoren een minder heftige 

reactie veroorzaken. Een aantal voorbeelden:

•	 Het vermijden van kalmerende of activerende middelen. Uiteindelijk zal het 

lichaam deze stoffen af moeten breken. Dit kost veel energie die het lichaam in 

een tijd van hoge stress juist zo hard nodig heeft.

•	 Optimisme kan aangeleerd worden. Door het ABCDE-model (meer informatie 

over het ABCDE-model is te vinden op Wikipedia) te gebruiken kunnen 

negatieve gedachten omgezet worden in positieve gedachten.

•	 Het verlagen van verwachtingen. Wanneer er iets fout gaat bij iemand met 

hoge verwachtingen zal de klap ook harder aankomen.

Veerkracht betekent niet dat iemand “beter” tegen stress kan. Zoals eerder 

benoemd is het niet de situatie op zich maar hoe iemand tegen die situatie aankijkt 

of deze ervaart. Veerkracht heeft dus alles te maken met het veranderen van 

iemands blik op stressvolle situaties.

Gedurende de dag komt het lichaam onder spanning te staan. Het lichaam moet 

herstellen van deze spanning om in een volgende stressvolle situatie weer zo goed 

mogelijk te kunnen presteren. Gebeurt dit niet dan kunnen er problemen ontstaan.

•	 Plan ontspanning in. In drukke tijden kan ontspanning makkelijk over 

het hoofd gezien worden. Door dit in te plannen kunnen momenten van 

ontspanning beter gewaarborgd worden.

•	 Zorgt voor een goed slaap-waak ritme. Inleveren op slaap is funest voor het 

lichaam. Een goede nachtrust is de beste manier om te herstellen van stress. 

Door een regelmatig slaap-waak ritme te hebben is de kans op een goede 

nachtrust veel groter.

•	 Neem vaker pauze. Korte pauzes zoals even een frisse neus halen of even 

dagdromen kunnen al goede resultaten geven door de mentale afwezigheid.

5.3.2 Veerkracht tegen stress verhogen

5.3.3 Herstellen van stress
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Doordat bovenstaande domeinen zo door elkaar heen lopen zijn er voorbeelden te 

noemen van stressbestrijding die op meer dan één domein werkt. Neuropsychiater 

Theo Compernolle noemt bijvoorbeeld loze momenten (Gieles, 2020): “Loze 

momenten zijn perfecte breinpauzes voor herstel en ontspanning”, “Ook maken ze 

je los van het voortdurende, lage stressniveau dat door e-mail wordt veroorzaakt.”

Bovenstaande is een voorbeeld van een manier om minder last van stressoren te 

hebben alswel een moment van rust. Andere combinaties zijn:

•	 Het relativeren van stress. Door te relativeren kunnen problemen wegvallen en 

blijven er minder stressoren over. Daarnaast bouwt het veerkracht op omdat de 

stressoren die nog overblijven vaak mee blijken te vallen.

•	 Luister naar muziek. Meerdere onderzoeken tonen aan dat muziek een positief 

effect heeft op de hersendelen die verantwoordelijk zijn voor het verminderen 

van de stressreactie. Daarnaast is het een manier om tot rust te komen en te 

herstellen van stress (Waarom muziek goed is voor ons brein, 2020).

5.3.4 Combinaties
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Gezonde omgang met stress wordt in de eerste plaats bevorderd door terug 

te gaan naar de basis. Dit zijn dingen als: goed slapen, goed eten en voldoende 

lichaamsbeweging.

Daarnaast zijn er verschillende methodieken die omgang met stress kunnen 

bevorderen.

•	 Stress- en timemanagement leert mensen om gezond om te gaan met stress en 

om	hun	tijd	efficiënt	in	te	delen.	

•	 Adem- en ontspanningstherapie zijn ervoor om tot rust te komen en een goede 

ademhaling aan te leren. 

•	 Een bezoek aan de Psycholoog wanneer er meer aan de hand is dan alleen 

stress.

•	 Mindfulness kan gebruikt worden om de aandacht te trainen. Deze methodiek 

maakt ook gebruik van ademhalingsoefeningen.

Als laatste zijn er drie manieren om stress bij de bron aan te pakken. Dit zijn: de 

stressoren verminderen, veerkracht tegen stress verhogen en herstellen van stress.

Zoals al eerder benoemd zijn er veel verschillende stressoren en reageert iedereen 

op zijn/haar unieke manier. Wat voor de een stress veroorzaakt is voor de ander 

een	manier	om	te	ontspannen.	Het	is	dus	lastig	om	die	specifieke	stressoren	aan	te	

pakken. Het is mogelijk om te leren eigen stressoren te verminderen maar dit kost 

veel moeite. Hierdoor is de kans van slagen minder groot omdat men - in tijden 

van stress - minder aankan.

Veerkracht tegen stress wordt onder andere verhoogd door goed te herstellen van 

stress. Er zijn manieren om uitsluitend de veerkracht te verhogen maar het herstel 

van stress beïnvloedt het verhogen van veerkracht al. Daarom is het beter om het 

herstel als hoofddoel aan te pakken.

5.4 Conclusie
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Herstellen van stress lijkt de meeste potentie te hebben door de 

laagdrempeligheid hiervan. Herstellen van stress draait namelijk vooral om 

ontspanning en rust. Daarnaast zijn methodieken, zoals Mindfulness en adem- 

en ontspanningstherapie, op dit herstel gericht. Zoals al eerder duidelijk werd 

is ademhaling een factor in het herstel van stress. Het parasympatiscus wordt 

gestimuleerd door middel van buikademhaling. Dit wordt zowel in Mindfulness als 

in de genoemde adem- en ontspanningstherapie gebruikt.
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Doordat in het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden dat het herstel van stress 

de meeste potentie  voor een oplossing heeft wordt er nu gekeken naar dit herstel, 

waarom het belangrijk is en hoe een goed herstel gestimuleerd kan worden. Er 

zijn vier factoren die bijdragen aan het herstel van stress, namelijk: het gevoel van 

controle, mastery experiences, ontspanning en mentale afstand.

Mentale afstand is de factor die studenten het beste kan helpen om stress te 

verlichten. Door mentale afstand te nemen van stressoren kunnen studenten 

hun gedachten beter stilzetten. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook gekeken naar 

gescheiden ruimtes. Gescheiden ruimtes hebben namelijk onbewust veel effect op 

mentale afstand.
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Juist in drukke tijden is rust belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen blijven 

functioneren (Gieles, 2020). Vaak zetten mensen liever een tandje bij, alsof rust 

een luxe is die verdient moet worden nadat het werk klaar is. Het werk is alleen 

nooit echt klaar.

Er bestaat geen excuus om geen rust te nemen, hoe belangrijk het werk ook is, 

zelfs wanneer de bommen letterlijk vallen. Dwight D. Eisenhower, generaal van 

het Amerikaanse leger, was een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog vakantie 

durfde te nemen. Hij ging naar het Engelse platteland (gevuld met bomkraters) 

om golf en bridge te spelen, cowboyromans te lezen en om lange wandelingen te 

maken (Gieles, 2020).

Rust is niet alleen prettig om te ervaren maar het bevordert ook het vermogen om 

te presteren.

“Het herstelt onze aandacht en motivatie, verbetert onze prestaties, bevordert 

de	creativiteit,	maakt	ons	efficiënter,	is	goed	voor	ons	geheugen,	houdt	ons	

emotioneel stabiel, vermindert burn-out, verlaagt de bloeddruk en hartslag en 

maakt ons gelukkiger.” (Gieles, 2020)

Het denkbeeld dat rust en werk tegenpolen van elkaar zijn is niet juist. Rust 

en werk vullen elkaar juist aan om tot het beste resultaat te komen. Rust is ook 

niet zo inactief als lang gedacht werd. Vroeger dacht men dat het brein bij rust 

in een soort standby-stand kwam te staan. Het tegenovergestelde is echter 

waar. De voorraad energie, motivatie en concentratie zijn geen onuitputtelijke 

bronnen en dienen aangevuld te worden. Dit is een belangrijke reden waarom rust 

noodzakelijk is maar er is meer aan de hand.

Het default mode network (standaard- of terugvalnetwerk), een verzameling 

van hersengebieden, gaat hard aan de slag wanneer er gerust wordt. Deze 

hersengebieden zijn betrokken bij het verwerken van nieuwe informatie, en 

bij spontaan opkomende gedachten en associaties. Neuropsychiater Theo 

Compernolle (Gieles, 2020) noemt dit netwerk het ‘archiverende brein’. Het is 

als het ware of er een team van miljoenen bibliothecarissen en archivarissen 

samenwerken om nieuwe informatie te verwerken.

6.1 Rust is belangrijk
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“Zij bekijken alle nieuwe informatie, sorteren, schonen 
op, slaan op en brengen het in verband met wat er al 
is. Ze doorzoeken bovendien steeds het archief om 
te zien of er oudere informatie is die op dit moment 
belangrijk zou kunnen zijn. Daarbij zijn ze ook creatief 
en komen ze met nieuwe, verrassende associaties.”

aldus Compernolle.

Een voorbeeld van de werking van het archiverende brein is wanneer iemand 

zich niet meer kan herinneren hoe zijn/haar kapper heet. Blijft diegene erover 

nadenken dan is de kans klein dat ze zich deze naam weer herinneren. Vaak komt 

het antwoord ineens boven op het moment dat iemand er niet actief over nadenkt. 

Een bekend moment hiervan is tijdens het douchen. Tijdens inspanning wordt het 

brein gevuld met informatie en tijdens rust wordt deze informatie verwerkt en 

opgeslagen.

Rust nemen is belangrijk maar het zeker zo belangrijk hoe er gerust wordt. Sabine 

Sonnentag, Socioloog ontdekte vier belangrijke factoren die bijdragen aan ons 

herstel (Gieles, 2020): een gevoel van controle, mastery experiences, ontspanning 

en mentale afstand.

6.2 Effectief rusten
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In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat afstand nemen van stressoren voor veel 

mensen lastig is. In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat slechte concentratie hier 

een reden voor is. Hierdoor lopen verschillende activiteiten  te makkelijk in elkaar 

over en worden bepaalde gedachten niet goed verwerkt. Van de vier genoemde 

factoren is mentale afstand voor deze mensen het meest effectief.

In een video van CGP-grey vertelt hij over de uitdagingen tijdens de coronacrisis 

(CGP Gey, 2020). Hij maakt een vergelijking tussen iemands leefruimte en een 

soort ruimteschip wat hij “spaceship you” noemt. In het geval van de coronacrisis 

zijn opties beperkt in vergelijking tot de “normale” situatie. In deze beeldspraak 

is spaceship you (huis, kamer, appartement, o.i.d.) de enige leefruimte die 

beschikbaar is.

6.3 Gescheiden ruimtes

Gevoel van controle

Deze factor gaat over de indeling 

van vrije tijd. Hoe meer controle 

men hierover heeft, hoe beter men 

uit kan rusten.

Mentale afstand

Mentaal afstand nemen van alle 

werkzaamheden die ‘moeten’ is 

belangrijk tijdens perioden van rust. 

Dit geldt niet alleen voor werk- of 

schoolgerelateerde werkzaamheden 

maar bijvoorbeeld ook voor klusjes 

thuis zoals boodschappen halen of 

de was doen. Door mentaal afstand 

van deze werkzaamheden te nemen 

kan het archiverende brein zijn 

werk doen en kan er optimaal gerust 

worden.

ontspanning

Dit zijn (leuke) eenvoudige 

activiteiten. Doordat er minder 

inspanning is kan het brein de 

opgenomen informatie van de dag 

verwerken. Het is niet zo dat men 

passief moet zijn in de activiteit, 

zolang het maar niet voelt als 

‘moeten’.

Mastery experiences

Dit zijn (leuke) uitdagende 

activiteiten waarbij iets nieuws 

geleerd wordt. Men merkt 

verbetering in een bepaalde 

activiteit.	Dit	geeft	een	fijn	gevoel	en	

het	geeft	afleiding	van	de	sleur	van	

de dag.
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Hij geeft aan dat de fysieke omgeving een grote invloed heeft op het gedrag. 

School helpt om te studeren, op vakantie gaan helpt om uit te rusten, het kantoor 

helpt om te werken en de bank helpt om te “banken” (CGP-grey zegt letterlijk: “the 

couch helped you couch”).

Hij legt uit dat er vier vitale ruimtes zijn:

Deze vitale ruimtes dienen goed van elkaar gescheiden te zijn en te blijven. Als 

dit niet gebeurt wordt het steeds moeilijker om bepaalde taken of activiteiten 

van elkaar te scheiden. Het gevolg daarvan is dat het uitvoeren van die taken 

ook lastiger wordt omdat werk bijvoorbeeld geassocieerd gaat worden met rust. 

Onderstaand twee voorbeelden die dit toelichten.

Voorbeeld 1: Het is inmiddels bekend dat het niet goed is om voor een 

beeldscherm in slaap te vallen. Het brein wordt dan namelijk getraind om 

associaties te leggen bij dingen die niet met elkaar geassocieerd zouden moeten 

worden. In het geval van de combinatie van beeldscherm en slaap gaat het brein 

recreatie en slaap met elkaar associeren. Het blauwe licht van het beeldscherm 

werkt tevens remmend op de aanmaak van melatonine, een slaaphormoon. Om 

goed	te	kunnen	slapen	is	zo	min	mogelijk	afleiding	nodig	terwijl	voor	recreatie	een	

gezonde dosis aandacht nodig is.

Voorbeeld 2: een boterham eten achter de computer omdat “dat ene klusje” nog 

even afgemaakt moet worden. Dit zorgt ervoor dat er niet op tijd pauze genomen 

wordt. Het brein wordt aangeleerd dat pauze geassocieerd moet worden met werk 

en zo wordt ontspanning minder effectief. Er is geen mentale afstand meer van 

het werk.

fysieke inspanning (exercise)
voor lichamelijke gezondheid.

slaap (sleep)
omdat zonder slaap alle andere 

dingen veel moeilijker worden.

bank / recreatie (couch)
om mentaal en fysiek uit te rusten.

Creatie / dagbesteding (creation)
om	mentaal	fit	te	blijven.
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Wat hiervoor beschreven wordt staat beter bekend als operante of klassieke 

conditionering (Tartuffel, 2020). Toen het idee (hoofdstuk 8) op papier was gezet, 

is dit voor feedback doorgestuurd naar Lieny Dortmans, Verpleegkundig Specialist 

GGZ bij Yulius. Zij heeft benadrukt dat het hierbij om conditionering gaat (zie 

bijlage #3).

Er werd lang gedacht dat rust inactief was maar rust is juist een belangrijke 

factor bij het herstel van stress. Energie, motivatie, concentratie, aandacht, 

efficiëntie,	emotionele	stabiliteit,	enz.	worden	allemaal	aangevuld	tijdens	rust	

door het default mode network. Dit netwerk bekijkt nieuwe informatie, sorteert 

het, schoont het op, slaat het op en brengt het in verband met oude informatie.

De vier factoren die belangrijk zijn om goed te herstellen van stress zijn: 

ontspanning, mastery experiences, gevoel van controle en mentale afstand. Eerder 

is geconcludeerd dat mensen met stress na blijven denken over stressoren. Deze 

stressoren lopen over in andere activiteiten waardoor concentreren lastig wordt. 

Er wordt dus onvoldoende mentale afstand genomen.

Om mentale afstand te creëeren moeten activiteiten mentaal van elkaar 

gescheiden blijven. CGP-grey benadrukt dat fysieke ruimtes invloed op gedrag 

hebben.	Door	een	fysieke	ruimte	per	specifieke	activiteit	te	hebben	(zoals	werken	

op een kantoor) worden de verschillende activiteiten fysiek - en daardoor mentaal 

- van elkaar gescheiden.

De vier vitale ruimtes zijn: fysieke inspanning, slaap, recreatie & rust en creatie 

& dagbesteding. De scheiding tussen deze ruimtes is belangrijk voor het behouden 

van mentale afstand. Na een bepaalde tijd worden activiteiten geassocieerd wordt 

met de ruimtes waar ze in uitgevoerd worden. Het is dus niet zozeer de ruimte op 

zich die voor deze mentale afstand zorgt maar de associatie met de ruimte. Als 

‘het kantoor’ met ‘werk’ geassocieerd wordt gaat men naar kantoor om te werken. 

Hoe sterker deze associatie, hoe beter de concentratie op één activiteit. De kans 

dat men aan iets anders gaat denken wordt kleiner waardoor de kans op stress 

verlaagd wordt.

Door de juiste associaties te maken kan mentale afstand gewaarborgd worden. 

Dit is een manier om een veroorzaker van stress bij de kern aan te pakken.

6.4 Conclusies
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Studenten hebben veel last van stress. Hoge verwachtingen zijn een grote 

veroorzaker hiervan omdat ze lijden tot prestratiedruk en dat lijdt vervolgens 

weer tot stress. De hoge verwachtingen zorgen er dus voor dat ze hun gedachten 

moeilijk stil kunnen zetten. Hierdoor komt men slecht tot rust en wordt het herstel 

van stress belemmerd. Mensen die het meeste last van stress hebben zijn diegene 

die over hun stressoren na blijven denken. 

In drukke periodes zorgt men slechter voor zichzelf terwijl goede verzorging júíst 

in deze drukke tijd zo belangrijk is. Het gevolg van goede zorg voor zichzelf is dat 

men zich beter op één ding tegelijk kan concentreren. Hiermee wordt voorkomen 

dat verschillende activiteiten en de gedachten hierover in elkaar overlopen.

Stress is van zichzelf niet goed of slecht. Wanneer stress langdurig aanhoudt 

krijgen mensen er last van. Het lichaam heeft namelijk rust en ontspanning nodig 

om te herstellen van stress. Gebeurt dit onvoldoende dan is het lichaam in de 

volgende stress-situatie sneller uitgeput.

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympaticus en het parasympaticus. 

Het eerste is verantwoordelijk voor ontspanning en rust, het tweede is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding op fysieke en mentale inspanning. De 

HPA-as of stress-as is verantwoordelijk voor het stresshormoon cortisol. Deze as 

wordt in balans gehouden door zowel de hippocampus als de frontale lob. Beide 

systemen zijn betrokken bij de stressreactie.

Naast slaap en fysieke inspanning heeft ook muziek het vermogen om de 

hersengebieden die de stressreactie reguleren, aan te sterken.

Er zijn drie manieren om stress bij de bron aan te pakken.

1. Stressoren verminderen

2. Veerkracht tegen stress verhogen

3. Herstellen van stress
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Omdat herstellen van stress het meest laagdrempelig is van de bovengenoemde 

manieren heeft deze de meeste kans van slagen. Om te herstellen van 

stress zijn rust en ontspanning van groot belang. Mindfulness en adem- en 

ontspanningstherapiën maken gebruik van ademhalingsoefeningen. Ademhaling 

kan helpen bij het reguleren van het autonome zenuwstelsel: buikademhaling 

activeert het parasympaticus en borstademhaling activeert het sympaticus. 

Muziek heeft directe invloed op de ademhaling.

Energie,	motivatie,	concentratie,	aandacht,	efficiëntie,	emotionele	stabiliteit,	

enz. worden allemaal aangevuld tijdens rust. Het default mode network is hier 

verantwoordelijk voor.

De vier factoren die belangrijk zijn bij goed herstel van stress zijn:

    1. Ontspanning

    2. Mastery experiences

    3. Gevoel van controle

    4. Mentale afstand

Juist door mentaal afstand te nemen kunnen gedachten over stressoren stilgezet 

worden wat heel belangrijk is voor het herstel van stress.

Fysieke ruimtes hebben invloed op gedrag. Mentale afstand kan gecreëerd 

worden door activiteiten van elkaar te scheiden, net zoals fysieke ruimtes dit doen. 

Het is namelijk niet de ruimte op zich die de activiteiten van elkaar scheidt maar 

de associatie met de ruimte.

Er zijn vier vitale ruimtes: 

				•	Fysieke	inspanning

				•	Slaap

				•	Recreatie	en	rust

				•	Creatie	/	dagbesteding

Als deze vier vitale ruimtes, of de associatie met deze ruimtes, nagebootst kan 

worden, wordt mentale afstand gecreëerd en dus wordt er een veroorzaker van 

stress direct aangepakt.
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Er zijn diverse ruimtes voor verschillende activiteiten (kantoor voor werk). 

Hierdoor wordt de activiteit met de ruimte geassocieërd. Dit is niet alleen het geval 

bij activiteiten en ruimtes. Alles kan met elkaar geassocieërd worden, zolang de 

connectie tussen a en b duidelijk is en er genoeg tijd overheen gegaan is.

Het geluid van een wekker roept de associatie op dat het tijd is om uit bed te gaan. 

Op het moment dat dit geluid gehoord wordt buiten de normale context - zoals bij 

de ringtone van een voorbijganger - dan roept dit toch de mentale staat van het 

wakker worden op. Men ervaart ook het gevoel wat bij het wakker worden hoort. 

Voor sommige mensen is dit heel vervelend.
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Activiteiten associëren met corresponderende muziek om een behulpzame 

fysiologische reactie in gang te zetten. Een scheiding tussen twee activiteiten zorgt 

voor een duidelijke afbakening waardoor mentaal afstand genomen kan worden 

ván die activiteiten (Activiteit  1 - wordt geassocieerd met - Muziek 1).

Het product kan gebruikt worden voorafgaand aan een volgende activiteit. 

Bijvoorbeeld: wanneer de gebruiker thuiskomt van school en wil ontspannen 

dan kan het product gebruikt worden om diens mindset van “school” naar 

“ontspannen” te veranderen. Het product begeleid de gebruiker met een korte 

ademhalingsoefening die het sympaticus of het parasympaticus activeert. In dit 

voorbeeld zou het parasympaticus - ontspanning en rust - geactiveerd moeten 

worden. De ademhalingsoefening is ook bedoeld om de aandacht te focussen en 

afleidende	gedachten	te	negeren.	Na	deze	ademhalingsoefening	volgt	de	muziek	

die bij de juiste mindset hoort.

Een scheiding tussen twee activiteiten zorgt voor een afbakening of loskoppeling 

van die activiteiten. Activiteiten lopen niet in elkaar over waardoor de gedachten 

over die activiteiten dit ook niet doen. Doordat gedachten los van elkaar blijven 

staan, wordt mentale afstand gewaarborgd.

In dit moment van scheiding wordt er naar de muziek geluisterd voordat de 

volgende activiteit begint. Na verloop van tijd wordt de muziek geassocieërd met 

de activiteit. Op het moment dat er geen pauze genomen kan worden, kan door het 

luisteren van de muziek dezelfde fysiologische reactie ontstaan. Zoals al eerder 

genoemd heet dit klassieke of operante conditionering (Tartuffel, 2020).

Er kunnen verschillende activiteiten met verschillende nummers geassocieërd 

worden. Als de muziek dezelfde emotionele lading draagt als de activiteit 

dan versneld dit het aanmaken van de associatie tussen muziek en activiteit. 

Bijvoorbeeld:

•	 Om te ontspannen dient iemand rustig te zijn. Rustige muziek heeft hierop het 

beste effect.

•	 Mentale inspanning is noodzakelijk om te kunnen werken. Muziek die helpt om 

te focussen is hierbij belangrijk.

8.1 De oplossing
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De muziek bereid iemand als het ware mentaal voor op de volgende activiteit. 

Muziek heeft ook invloed op vitale functies zoals ademhaling, bloeddruk en 

hartslag. Het effect van de ademhalingsoefening kan door het gebruik van de 

juiste muziek aangehouden of zelfs versterkt worden. In de context van dit idee 

zijn er meerdere redenen waarom muziek het beste hulpmiddel is:

•	 Ten eerste omdat het positieve effect van muziek tegen stress meerdere malen 

wetenschappelijk bewezen is.

•	 Ten tweede zorgt muziek voor een connectie tussen een persoon en diens 

gevoel en emoties waardoor vervolgens het stressniveau positief beïnvloed 

wordt.

•	 Ten derde kan muziek heel laagdrempelig worden ingezet omdat het makkelijk 

aangepast kan worden aan de persoonlijke smaak van de gebruiker.

Om er zeker van te zijn dat dit idee kan werken is het voor feedback naar 

twee specialisten van Yulius GGZ gestuurd t.w.: mevrouw Lieny Dortmans, 

Verpleegkundig Specialist GGZ en de heer Jeroen ter Riet, Kinder- en 

Jeugdpsychiater.

De heer ter Riet benoemd dat muziek een goede manier is om verschillende 

emoties aan te spreken. Het is eventueel ook mogelijk om het voor andere 

doeleinden dan alleen vermindering van stress te gebruiken:

“Mogelijk dat mensen die veel last hebben van (teveel) 
prikkels hier ook baat bij kunnen hebben”

Aldus de heer ter Riet.

Mevrouw Dortmans had het volgende erover te zeggen:

“De kern is dat gedragsveranderingen bewerkstelligd 
kunnen worden door het aanleren van prikkels. Als 
ik je oplossing lees is dat ook jouw bedoeling; dat 
mensen bij het horen van de muziek uiteindelijk al 
ontspannen worden (of vrolijk of blij of verdrietig).”

Beide reacties zijn terug te vinden in bijlage #3 en #4.
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Het idee is vervolgens getest. Bij deze test is er gefocust op ontspanning 

aangezien dit het belangrijkste resultaat is. De test bestaat uit drie onderdelen:

•	 Voorbereiding

•	 De oefening

•	 De resultaten

Bij de voorbereiding moesten de testpersonen aangeven welke muziek ze naar 

gingen luisteren en welke locatie ze uitgekozen hebben om de oefening uit te 

voeren. De oefening bestaat uit twee delen, namelijk: een ademhalingsoefening en 

aandachtig naar muziek luisteren. Bij resultaten moesten ze aangeven hoe ze zich 

voelde direct na de oefening en de dag na de oefening alswel de tijd waarop ze het 

uitgevoerd hebben. De volledige test met de resultaten is te vinden in bijlage #5. 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies die uit de test gekomen zijn:

het effect direct na de oefening

•	 Gedachten kunnen door deze oefening ergens anders op gezet worden. Het 

helpt bij de overgang tussen stress en ontspanning.

•	 Het ontspannende effect van de ademhalingsoefening en de muziek is snel 

merkbaar. Alle testpersonen merkten na 1 keer al positieve effecten van de 

oefening.

•	 Het soort muziek is minder relevant dan gedacht. Het lijkt logisch dat rustige 

muziek voor ontspanning zorgt. Echter heeft één van de testpersonen gekozen 

voor het genre hardcore/beatdown-hardcore met het nummer Shokka van de 

band Nasty. Ondanks dat heeft hij geen afwijkende effecten genoemd.

•	 Een	timer	voor	de	ademhalingsoefening	is	afleidend:	dit	moet	op	een	andere	

manier.

•	 Het effect stapelt op en wordt sterker hoe langer de persoon het volhoudt.

•	 Het werkt zowel op een normale dag als op een stressvolle dag.

het effect de dag na de oefening

•	 Een ontspannen gevoel duurt langer om tot stand te komen dan direct na de 

oefening.

•	 Wanneer het effect zich manifesteert is het veel minder sterk dan wanneer het 

direct na de oefening
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Er is nog een effect die onverwachts is. Één van de testpersonen heeft na een 

conflict	de	oefening	gedaan.	Hij	zegt	het	volgende	hierover:

 “De oefening deed mij inzien dat het allemaal wel 
meeviel en dat zette me er toe aan die teamleider even 
een appje te sturen dat ik even een bak koffie wilde 
drinken om het uit te praten.”

Dit komt vermoedelijk doordat het archiverende brein even de tijd heeft gehad 

om deze gebeurtenis te verwerken waardoor er plaats was om in te zien “dat het 

allemaal wel meeviel”.
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9
9.1 De naam SOFFI

Tijdens het maken van het voorblad van de exploratie was het de bedoeling dat 

daar	even	een	fictieve	naam	kwam	te	staan	om	de	vorm	en	de	kleuren	te	kunnen	

bepalen. De naam voor het product zelf, was toen nog niet gekozen. 

Om snel even iets neer te zetten voor de vormgeving, werd besloten om de eerste 

letters van de vier niveau’s bij elkaar te voegen: 

Slaap = S

Ontspanning = O

Focus = F

Fysieke Inspanning = FI

De letters werden in verschillende volgorden geplaatst, waarbij combinaties zoals 

FIFOS en FOSFI ontstonden. Na nog wat verschuivingen kwam ineens het woord 

SOFFI te voorschijn. 

Het woord spreekt vlot uit en rolt lekker van de tong. Bij het nader bestuderen van 

dit woord kwam er, tot verrassing van de onderzoeker, een extra bonus uit. Het 

woord SOFFI volgt namelijk exact de volgorde van de niveau’s en wel van laag naar 

hoog. Aan een zestal personen is de naam voorgelegd en zowel de uitspraak als de 

inhoud van de naam SOFFI, werd als beste ontvangen.
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9.2 Vier niveaus
Er zijn twee redenen waarom onderzoeker gekozen heeft voor vier niveaus. De 

eerste reden is de verdeling tussen het activeren van het parasympaticus en het 

sympaticus; de tweede reden heeft te maken met de vier vitale ruimtes die er zijn 

(fysieke inspanning, slaap, bank/recreatie, creatie/dagbesteding). Onderzoeker 

zag connecties tussen de ruimtes en het parasympaticus/sympaticus.

De vier ruimtes zijn namelijk in tweeën te delen: 

    1. Parasympaticus voor fysiek en mentaal ontspannen, niveau 1 en 2

    2. Sympaticus voor fysiek en mentaal inspannen, niveau 3 en 4

Niveau #1: “slaap”

De ruimte die bij niveau 1 hoort is “slaap”. Dit is een inactieve activiteit. Het 

parasympaticus moet geactiveerd worden om deze activiteit te stimuleren. Van 

alle niveaus is dit het meest rustige niveau. Dit niveau kan gebruikt worden voor 

o.a. een goede nachtrust (slaap).

Niveau #2: “ontspanning”

De ruimte die bij niveau 2 hoort is “bank/recreatie”. Dit is een wat minder actieve 

activiteit. Het parasympaticus moet geactiveerd worden om deze activiteit te 

stimuleren. Het is een kalm niveau. Dit niveau kan gebruikt worden voor o.a. 

recreatie en ‘bank hangen’.

Niveau #3: “focus”

De ruimte die bij niveau 3 hoort is “creatie/dagbesteding”. Dit is een actieve 

activiteit. Het sympaticus moet geactiveerd worden om deze activiteit te 

stimuleren. Het is een druk niveau en kan gebruikt worden voor o.a. werk en 

school.
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Niveau #4: “Lichamelijke beweging”

De ruimte die bij niveau 4 hoort is “fysieke inspanning”. Dit is een heel actieve 

activiteit. Het sympaticus moet geactiveerd worden om deze activiteit te 

stimuleren. Het is het meest drukke niveau en kan gebruikt worden voor o.a. sport 

en zware, lichamelijke werkzaamheden.
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9.3 Muziek
Onderzoeker heeft 4 nummers geproduceerd voor SOFFI. Elk van de 4 nummers 

is speciaal gemaakt voor het niveau waar het voor bedoeld is. Hiervoor is gelet op 

een aantal variabelen die invloed hebben op de mindset van de luisteraar. Denk 

bijvoorbeeld aan een traag ritme bij niveau 1: “slaap”.

Er is geëxperimenteerd met verschillende soorten muziek en er zijn verschillende 

ideeën uitgeprobeerd. Allereerst is er een testje gemaakt om erachter te komen of 

er verschil zit in ervaring tussen analoge of digitale instrumenten (zowel piano als 

drums).	Verder	is	er	getest	met	oplopende	en	aflopende	motieven	.	Er	is	geluisterd	

naar verschillen in mineur- en majeurladders en er is getest met verschil in ritme 

(link: https://soundcloud.com/infamousnl/experiment)

Er konden geen concrete conclusies gehaald worden uit deze test. Alleen bij het 

verschil in ritme werd unaniem opgemerkt dat het snelle ritme actief klinkt en het 
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Toen het nog niet duidelijk was wat de niveaus zouden worden zijn er nog 2 

andere muziekstukken gemaakt namelijk: “wakker worden” en “actief worden”. 

Beide zijn niet afgemaakt en later helemaal geschrapt omdat deze niveaus niet 

in het uiteindelijke ontwerp zijn opgenomen (link: https://soundcloud.com/

infamousnl/sets/wakker-worden-activeren)
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Op het moment dat de niveaus bepaald waren,  is er voor elk niveau verschillende 

soorten muziek bestudeerd. Er is ook geluisterd naar muziek die op dit moment 

gebruikt wordt voor verschillende activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

“workout” afspeellijsten op Spotify of  video’s op YouTube zoals “Deep Focus - 

Music For Studying, Concentration and Work” 

(link: https://www.youtube.com/watch?v=oPVte6aMprI) 

De bevindingen per niveau waren als volgt:

Nummer 1 | Niveau 1: “slaap”

Genre: Ambience

				•	Geen	stem	gebruiken

				•	Trage,	lange	noten

				•	Zacht	maar	duidelijk	ritme

				•	Van	langzaam	tempo	naar	nóg	langzamer	tempo

				•	Geen	herhalende	melodieën	of	motieven

De grootste inspiratiebron is “Marconi Union – Weightless” omdat dit een 

nummer is waarvan het ontspannende effect bewezen is.
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Genre: LoFi hip-hop, Klassiek en Ambience

				•	Geen	stem	gebruiken

				•	Achtergrondmuziek

				•	Geen	extreme	veranderingen	of	motieven

				•	Soundscapes

				•	Een	“deinend”	gevoel

				•	Realistische,	natuurlijk	klinkende	drums	en	bass

				•	Simpele	akkoorden

Wat opviel is, dat muziek uit games hier ook voor gebruikt wordt. Voornamelijk 

de waterlevels uit diverse games zijn populair zoals bijvoorbeeld “Dire Dire Docks” 

uit Super Mario 64. Deze nummers klinken vaak heel rustig en “golvend” omdat 

dit het level in het spel na moet bootsen. Dit soort muziek is ook gebruikt ter 

inspiratie.

Nummer 2 | Niveau 2: “ontspanning”
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Nummer 3 | Niveau 3: “focus”

De muziek voor niveau 3 was het meest lastig om te maken. Bij het zoeken van 

informatie over focus, wordt meestal heel rustige muziek geadviseerd. Er wordt 

zelfs gezegd dat ‘stilte’ tijdens werken of leren, de beste ‘muziek’ is. Dit is allemaal 

heel correct, maar de muziek op SOFFI is niet bedoeld om tijdens een activiteit te 

gebruiken, maar juist daar voor. Om goed te kunnen werken moeten je hersens 

actief zijn, maar rustige muziek ontspant het brein. Om de focus dus te kunnen 

vasthouden, zal het brein geactiveerd moeten worden. Daarom is gezocht naar 

muziek waar niet het lichaam, maar waar het brein van ‘gaat dansen’. 

Genre (en artiest): Progressive House en Deadmau5 / n.v.t.

•	 Polymetriek (deze video legt uit wat dit betekend: https://www.youtube.com/

watch?v=eGj3-JSykCA&t=986s vanaf 8:38) (zie afb. uitleg polymetriek)

•	 Noten weghalen uit opgezette melodieën. Zo moet het brein harder werken om 

de melodie af te maken (zie afb. interpreteren van melodie).

•	 Constant ritme

afb. uitleg polymetriek
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Nummer 4 | Niveau 4: “fysieke inspanning”

Genres: House, Electro House / Big Room House en Complextro

				•	4x4	beat

				•	Energieke	opbouw

				•	Dikke	drop

				•	Veel	bass

				•	“Groot”	gevoel

				•	Versnelling	in	tempo

				•	Psytrance	bassline	om	versnelling	in	tempo	te	accentueren

				•	Oplopende	of	aflopende	pitch

				•	Positieve	tekst

afb. interpreteren van melodie
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Alle bovenstaande muziek is hier te beluisteren: https://soundcloud.com/

infamousnl/sets/muziek-associatie-test

Parasympaticus (ontspanning | niveau 1 & 2)

Muziek voor ontspanning moet een bpm of tempo hebben van minder dan 100 

per minuut. Er moet zo min mogelijk te anticiperen zijn. Anders gezegd: er moeten 

niet te veel patronen of herhalingen in de muziek zijn. Hierdoor wordt het brein 

namelijk geactiveerd en dit is niet de bedoeling. 

sympaticus (inspanning | niveau 3 & 4)

Muziek voor inspanning moet een bpm of tempo hebben van meer dan 100 per 

minuut. Zich herhalende patronen zijn bij deze niveaus juist wel effectief want zo 

wordt het brein geactiveerd, wat ook de bedoeling is.
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Om te onderzoeken of de muziek de juiste associaties opwekt is er een test 

opgezet. Aan de deelnemers is gevraagd of ze 20 woorden konden koppelen aan 

vier nummers. De vier nummers zijn logischerwijs vernoemd naar de vier niveaus 

van SOFFI. Om tot de 20 woorden te komen is er naar de corresponderende 

Wikipedia pagina’s gekeken. Per niveau zijn er door de onderzoeker ieder vijf 

woorden gekozen. Hieronder staan de resultaten van de test. 

Zoals te zien is zijn de associaties het sterkste bij nummer 1: “Slaap“ en nummer 4 

“Fysieke Inspanning“ . Bij nummers 2 en 3 zijn de reacties meer gevarieerd maar er 

worden nog steeds de juiste associaties gemaakt tussen woord en nummer.
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De muziek die gemaakt is voor SOFFI heeft als doel om de luisteraar te helpen 

ontspannen of  te activeren, voorafgaande aan een nieuwe activiteit. 

Muziek is wel persoonsgebonden. Als iemand zichzelf wil focussen en daarom de 

muziek van niveau 3 gebruikt maar ondertussen aan regen gaat denken, dan zal 

het niet lukken om te focussen. Er moet dan een ander soort muziek of nummer 

gekozen worden.

De emotie die muziek oproept, is veel belangrijker dan het nummer zelf om in de 

juiste mindset te komen.

SOFFI biedt, door middel van een USB aansluiting, de mogelijkheid om muziek 

naar persoonlijke voorkeur te kunnen wijzigen. Er is een website gemaakt 

waarop informatie te vinden is over welke muziek het best correspondeert bij de 

verschillende niveaus. Ook staat hierin waar men op moet letten bij het kiezen van 

de juiste muziek.

9.4 Wisselen van muziek
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9.5 Vorm
De reden waarom gekozen is voor een apart apparaat is simpel. Het doel was 

om een duidelijke afbakening aan te brengen tussen iedere twee dagdelen 

of  activiteiten. Elk ander apparaat waar je de functionaliteit zou invoeren die 

SOFFI heeft, heeft associaties met andere werkzaamheden of activiteiten. Denk 

bijvoorbeeld aan een app op een telefoon. Een telefoon wordt ook voor werk of 

school gebruikt. Door de associaties die een telefoon zou kunnen oproepen, zou 

het doel van een duidelijke afbakening - dus los komen van- of voorbereiden op  -  

voorbij geschoten worden. 

Bij het kiezen van de vorm is nagedacht over veel gebruikte accessoires, of aan 

iets wat iedereen bij zich heeft (of bij zich zou moeten hebben) als men de deur uit 

gaat. De volgende schetsen zijn gemaakt:
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Het product moest niet te groot zijn maar 

makkelijk en handzaam in gebruik. In de 

eerste instantie ging de voorkeur uit naar 

iets wat aan een sleutelbos of telefoon 

gehangen zou kunnen worden.
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Het product moest niet te groot zijn maar 

makkelijk en handzaam in gebruik. In de 

eerste instantie ging de voorkeur uit naar 

iets wat aan een sleutelbos of telefoon 

gehangen zou kunnen worden.
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Omdat een telefoon te veel – niet gewenste-  associaties oproept en een sleutelbos 

nog wel eens vergeten wordt, is uiteindelijk gekozen voor de vorm van een 

pasjeshouder. 

Door afname van cashgeld, zeker onder jongeren, wordt een pasjeshouder steeds 

vaker gebruikt in plaats van de gebruikelijke portemonnee. SOFFI is dan geen extra 

stuk ‘bagage’maar iets wat je toch bij je hebt als je de deur uit gaat.
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Omdat onderzoeker geen kennis en materialen heeft voor het 

bouwen van een apparaatje als SOFFI, is er een interactieve versie 

van SOFFI gemaakt.
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De versie die op de foto’s te zien zijn is een conceptversie om de 

functionaliteiten werkend te maken. Op het moment van schrijven 

wordt aan de uiteindelijke versie gewerkt.
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aUX-out
Voor het inpluggen van oordopjes.

Usb-c aansluiting
Voor het invoeren van eigen muziek.

Er wordt gebruik gemaakt van vier verschillende kleuren voor de knoppen per 

niveau. Zo kan de gebruiker in één oogopslag zien welke knop voor welke niveau 

bedoeld is.

(kleuren)blind

Voor mensen die kleurenblind zijn, zijn de kleuren die bij de niveau’s horen nog 

extra verwerkt in de lijnen die over de knop lopen. 

Voor mensen die slechtziende of blind zijn, zijn deze lijnen herkenbaar doordat ze 

bovenop de knop liggen. Zij kunnen dus met hun vingers de vormen en de richting 

van de lijn voelen en aan de hand daarvan de niveau’s  bepalen. 

Dit idee komt van het programma Trello die iets soortgelijks doet met zijn “color 

blind friendly mode”, zie hiernaast.

bluetooth
Geschikt voor bluetooth headset.

9.6 Aansluitingen

9.7 Toegankelijkheid
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10
De enquête

De onderdelen “Ontspanning en 

rust” en “Ontspanning en rust bij 

stress” komen exact overeen in de 

vragen (zie BIJLAGE). De bedoeling 

was om te zien of er verschil 

in de soort ontspanning en de 

regelmaat van de ontspanning zit 

wanneer de respondenten wel of 

geen stress ervaren. Blijkbaar was 

het niet bij iedereen duidelijk dat 

dezelfde vragen gesteld werden in 

beide onderdelen van de enquête. 

Omdat er duidelijk verschil zit in 

de resultaten mag ervan uitgegaan 

worden dat het grootste deel van 

de respondenten dit verschil wel 

hebben opgemerkt. Tijdens de 

analyse is rekening gehouden met 

de onduidelijkheid en zijn er geen 

definitieve	conclusies	gehaald	uit	

deze verschillen.

CoViD-19

COVID-19 was één van de 

belemmeringen tijdens dit 

onderzoek. Hierdoor konden 

bijvoorbeeld persoonlijke interviews 

moeilijker afgenomen worden. 

Verder heeft dit ook invloed gehad 

op mijn eigen mentale gesteldheid 

doordat de scheiding tussen fysieke 

ruimtes beperkt waren.

Lage respons op verstuurde test

Het testen van het idee is uitgezet 

onder respondenten van de enquête. 

Helaas zijn hier maar enkele 

reacties op gekomen (ook na diverse 

herinneringen).

Persoonlijke mentale gezondheid

Zoals in de inleiding al genoemd 

wordt was mijn mentale stabiliteit 

nog in opbouw voordat ik aan dit 

project ben begonnen. Door de 

druk die ik heb ervaren door het 

afstudeerproject van vorig jaar en de 

onzekerheid over dit nieuwe project 

is het psychisch niet altijd even 

makkelijk geweest. Gelukkig heb ik 

hier	flinke	vooruitgang	in	geboekt	

mede dankzij professionele hulp 

vanuit Indigo en school.

10.1 Beperkingen van het onderzoek
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Bij onjuist gebruik van het product is er een vermoeden dat er verkeerde 

associaties gemaakt kunnen worden. Ter illustratie een voorbeeld: Laten we 

zeggen dat een gebruiker het product voornamelijk gebruikt omdat dit hem helpt 

te focussen. Hij gaat niet graag naar zijn werk maar gebruikt deze functie om zich 

toch te kunnen focussen. Na verloop van tijd zou er een connectie kunnen ontstaan 

tussen de muziek en zijn werk. In plaats van dat het hem helpt te focussen voelt 

hij nu dezelfde negatieve emoties als voor het gebruik van het product. Om het 

positieve effect van het product te waarborgen moeten er langdurige onderzoeken 

of testen gedaan worden.

Wanneer het product gebruikt wordt door iemand die al last heeft van stress is 

het verstandig om alleen het parasympaticus te stimuleren. Het sympaticus hoeft 

in tijden van stress niet geactiveerd te worden omdat dit al geactiveerd is. Er is 

onvoldoende onderzoek gedaan - of getest - om uit te sluiten dat mensen die last 

hebben van stress geen negatieve effecten zullen ondervinden wanneer ze het 

sympaticus stimuleren. Om dit wél uit te sluiten zouden er wederom langdurige 

onderzoeken of testen gedaan moeten worden.

10.2 Aanbevelingen

106



107



Literatuurlijst
Ackerman, D. S., & Gross, B. L. (2003). Is Time Pressure All Bad? Measuring the 
Relationship between Free Time Availability and Student Performance and 
Perceptions. Marketing Education Review, 13(2), 21–32.
https://doi.org/10.1080/10528008.2003.11488825

Agterberg, R. (2018, 28 augustus). Mentale druk studenten is ook een 
maatschappelijk probleem. DUB.
https://www.dub.uu.nl/nl/analyse/mentale-druk-studenten-ook-een-
maatschappelijk-probleem

Baten, H. (2017, 9 juni). Effecten van stress op de hersenen. Bewegen voor je brein. 
https://www.bewegenvoorjebrein.nl/psychische-klachten-verminderen/burnout/
effecten-van-stress-op-de-hersenen/#:%7E:text=Stress%20en%20negatieve%20
emoties&text=Bij%20teveel%20stress%20raakt%20de,out%20geheugen%2D%20
en%20concentratieproblemen%20hebben.

BrainNetwork. (2018, 18 september). Hartcoherentie training | Stress verminderen 
& slaap verbeteren.
https://www.brainnetwork.nl/2018/09/18/hartcoherentie-bij-stress/

CGP Grey. (2020, 30 april). Lockdown Productivity: Spaceship You [Video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=snAhsXyO3Ck

De Volkskrant. (z.d.). Adem in, adem uit.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/adem-in-adem-uit~bb7022f3/

Esquire. (2016, 7 juni). 7 goeie apps om je stress te verminderen. Esquire.com.
https://www.esquire.com/nl/the-good-life/news/a4124/7-goeie-apps-om-je-
stress-te-verminderen/

Gezondheidsnet. (2016, 22 november). Stress: disbalans in het zenuwstelsel.
https://www.gezondheidsnet.nl/stress-en-burn-out/stress-disbalans-in-het-
zenuwstelsel

Gieles, J. (2007, 20 december). Stilte in je hoofd. Psychologie Magazine.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/stilte-in-je-hoofd/

Gieles, J. (2020, 25 juni). Waarom rust nemen belangrijk is júíst in drukke tijden. 
Psychologie Magazine.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-rust-nemen-belangrijk-is/

Hogeschool Windesheim. (2018, 7 april). Actieplan Studentenwelzijn pleit voor 
integrale aanpak. Windesheim.
https://www.windesheim.nl/nieuws/2018/april/actieplan-studentenwelzijn-
pleit-voor-integrale-aanpak

108



Jongh, R. (2010, 4 mei). Wat doet stress met je lichaam en brein? Psychologie 
Magazine. https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-doet-stress-met-
ons-lichaam-en-brein/#:%7E:text=om%20te%20gaan.-,Wat%20doet%20stress%20
met%20je%20lichaam%20en%20brein%3F,ons%20lichaam%20klaarstoomt%20
voor%20actie.

Mind. (z.d.). Therapieën tegen stress. Wij Zijn MIND.
https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/stress/therapieen-stress

Nico, R. (2019a, mei 1). Stress symptomen: het complete overzicht. Stressplein.
https://stressplein.nl/stress-symptomen/

Nico, R. (2019b, oktober 5). Stress verminderen met deze 30 tips! Stressplein.
https://stressplein.nl/stress-verminderen-30-tips-tegen-stress/

NOS. (2019, 11 november). Werkdruk en prestatiedrang: 1,3 miljoen werknemers 
met burn-outklachten.
https://nos.nl/artikel/2309986-werkdruk-en-prestatiedrang-1-3-miljoen-
werknemers-met-burn-outklachten.html

Psychologie Magazine. (2015, 31 mei). Bouw je veerkracht op.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/bouw-je-veerkracht-op/

RTL Nieuws. (2019, 28 januari). “Lenende student heeft meer last van stress en 
prestatiedruk”.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4589916/lenende-student-
heeft-meer-last-van-stress-en-prestatiedruk

RTL Nieuws. (2020, 29 april). Ook last van een kort lontje? Dit is wat er in je 
hersenen gebeurt.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5106216/ook-last-van-een-
kort-lontje-dit-wat-er-je-hersenen-gebeurt

Smolenaars, M. (z.d.). Waarom we ziek worden van drukte. Metro.
https://www.metronieuws.nl/dossier/2017/08/longread-waarom-we-ziek-
worden-van-drukte/

Snel beter in je vel. (z.d.). snelbeterinjevel.nl.
https://www.snelbeterinjevel.nl/

Struijk, A. (z.d.). Lage frustratietolerantie. Annestruijk.
https://www.annekestruijk.nl/blog/lage-frustratietolerantie/

Tartuffel. (2020, 17 april). Klassieke conditionering: leren van voorwaardelijke 
reflexen.	InfoNu.
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34340-klassieke-
conditionering-leren-van-voorwaardelijke-reflexen.html

Thuisarts. (2017, 16 januari). Ik wil beter omgaan met stress. Thuisarts.nl.
https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress

109



Thuisarts. (2018a, november 1). Ik ben overspannen. Thuisarts.nl. 
https://www.thuisarts.nl/overspannen/ik-ben-overspannen

Thuisarts. (2018b, november 1). Ik heb een burn-out. Thuisarts.nl.
https://www.thuisarts.nl/overspannen/ik-heb-burn-out

Tools:	Mentale	fitheid.	(z.d.).	Mentaal	Vitaal.
https://www.mentaalvitaal.nl/tools-mentale-fitheid

Van Dixhoon. (z.d.). Wat is AOT. methodevandixhoon.
https://www.methodevandixhoorn.com/38-de-methode#:%7E:text=Wat%20is%20
AOT-,De%20methode,van%20lichamelijke%20en%20mentale%20gespannenheid.

Veen, L. (2018, 22 juli). Drie oorzaken van een studenten burn-out. Stress Student.
https://stressstudent.nl/thema/stress-burn-out-studie-werk/oorzaken-burn-out-
studenten/

Vrooland, W., & Veldman, B. (2019). Stimuleer je hersenen om stressreacties te 
verminderen. WerkPsycholoog.
https://www.werkPsycholoog.nl/stimuleer-je-hersenen/

Waarom muziek goed is voor ons brein. (2020, 30 juni). Psychologie Magazine.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-muziek-goed-is-brein/

110



111



112 BIJLAGES



1

BIJLAGE #1
Enquête: “stress bij 

studenten“



2

Ontspanning en rust
Wat geeft jou ontspanning?

Overige antwoorden:
•	 Mediteren,	blowen,	taken	in	mijn	todo	

lijst	afwerken.

•	 Stukje	wandelen.

•	 Wandelen	in	de	natuur.

•	 Knuffelen	met	mijn	ratten.

•	 Iedere	keer	als	ik	iets	anders	doe	dan	

school	voel	ik	mij	schuldig	en	gestrest	dat	

ik	niet	aan	school	zit.

•	 Knuffelen	of	spelen	met	de	kat.

•	 Tuinieren.
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Ontspan je bewust of gaat dit automatisch?

Vind jij dat je genoeg rust neemt?



4

Kan je goed in slaap komen?

Slaap je goed of slecht?



5

Kan je goed in slaap komen?



6

Wat zorgt voor stress
Waarschijnlijk is er meteen iets te binnen geschoten waar jij stress van krijgt. Vul 
dat hieronder in.

Te	veel	deadlines	

op	een	korte	

periode	en	daarbij	

weinig	tijd	voor	

mezelf	hebben.

Wat	ik	met	mijn	

toekomst	moet	

(wat	voor	baan	ik	

wil,	bijvoorbeeld)

Deadlines,	Veel	en	

vaak	werken	onder	

druk,	tijd	tekort	

hebben,	financiële	

tegenvallers,

Afstuderen	+	

werken	+	geld	

+	zelfbeeld	+	

faalangst

Problematische	

situaties	bij	

zakelijke	partners.

Problemen	in	

vriendenschap	of	

relatie

Verwachtingen	

van	docenten	

tijdens	het	

afstuderen

Het	woord	

“moeten”	en	aan	

verwachtingen	

voldoen	(faalangst)

Deadlines,	

onduidelijkheid	

vanuit	de	

hogeschool	/	

universiteit

Het	feit	dat	aan	

het	eind	van	de	

periode	ALLES	

af	moet	zijn,	

maar	je	moet	ook	

tentamens	leren	

EN	genoeg	slapen	

EN	alles	moet	

een	voldoende	

opleveren.

Tijdsdruk,	

verschillende	

taken	snel	

afwisselen

Dingen	waar	ik	

geen	controle	over	

heb,	op	allerlei	

vlakken.

Zorgen	over	werk	

en	gezondheid

Werkdruk,	

deadlines

Deadlines,	

groepsprojecten

School	en	

thuissituatie

School,	werk	en	

financiën

Of	alles	wat	ik	doe	

wel	goed	genoeg	is

Teveel	moeten	

afmaken,	doen.

Teveel	moeten	in	

een	korte	tijd

Veel	werk	te	doen Veel	deadlines Deadlines	2x Geld

Werk Familie Een	baan	vinen Thuissituatie,	werk

School	3x Onduidelijkheid Examen Tijdsdruk	2x

Druk	van	anderen Huiswerk Rommel Stress

Schreeuwende	

mensen

Bepaalde	

gedachtes	

van	bepaalde	

gebeurtenissen

Stress
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Geef bij onderstaande voorbeelden aan hoeveel stress je ervan ervaart (als het niet 
van toepassing is vul je “geen” in).
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Misschien bedenk je nu nog andere situaties waar jij stress van krijgt. Die kun je 
hieronder invullen.

Doe je iets om te voorkomen dat je gestrest raakt?

Teveel	prikkels	en	

onzekerheid	over	

toekomst

Niet	genoeg	kunnen	

slapen	voor	de	volgende	

dag

Huis	zoeken

perfectionisme,	

volgeplande	dagen,	het	

maken	van	een	balans	

tussen	werk,	relatie	en	

sociaal	leven

Druk	om:	af	te	vallen,	een	

partner	te	zoeken,	altijd	

bezig	moeten	zijn,	mijn	

spullen	op	orde	hebben,	

de	juiste	keuzes	te	maken

Combineren	van	werk	

met	een	drukke	studie,	

maar	liever	schuldenvrij	

willen	blijven	waardoor	je	

toch	blijft	werken

Eigen	gezondheid Eenzaamheid Geld	zorgen

On	terrecht	zelfbeeld	+	

faalangst

Wat	te	doen	na	school?	

Waar	kan	ik	later	terecht?

Pandemie,	plannen,	

flashbacks

Stage	was	stressvol,	maar	

dan	vooral	het	vinden	van	

de	stage,	met	weinig	tot	

geen	begeleiding	vanuit	

school,	terwijl	je	diploma	

er	wel	van	afhangt

Als	ik	het	idee	heb	dat	

ik	veel	moet	doen	en	het	

niet	op	een	rijtje	heb,	het	

‘spookt’	als	het	ware	door	

m’n	hoofd

nvt

Geen - Financiën	en	gezondheid

Financien	op	lange	

termijn

relatie	(of	meer	het	

ontbreken	ervan	lol)

Stage	/werk
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Als je bij de vorige vraag “Ja” hebt geantwoord, wat doe je dan?

Geforceerd	

ontspannen	

door	middel	van	

verschillende	

activiteiten.	

Helaas	omdat	het	

geforceerd	is	geeft	

dat	vaak	alleen	

maar	meer	druk	

en	stress.

Ontspanning	

zoeken,	

mindfullness,	

gezonde	voeding,	

bewust	zijn	van	

waar	de	stress	

vandaan	komt	en	

dit	aanpakken.

Als	ik	in	de	flow	

zit	van	huiswerk	

maken,	jaag	ik	er	

meteen	zo	veel	

mogelijk	werk	

doorheen,	dat	

bespaart	later	

stress

Rustdagen	

inplannen,	

wiet,	wandelen	

ipv	de	bus	

pakken,	contact	

onderhouden	met	

mensen

Goed	plannen,	

bewuste	keuzes	

maken	m.b.t.	eigen	

gezondheid,	adem-

halingsoefenin-

gen,	tussentijds	

ontspannen

To	do	lijstjes	

maken	om	in	ieder	

geval	te	kunnen	

afstrepen	en	

gedachte	op	een	

rijtje	te	hebben

Overzicht	maken	

en	houden	dmv	

planning.	Leuke	

dingen	blijven	

doen.	Praten	over	

zorgen

Mezelf	genoeg	

laten	ontspannen	

en	dingen	in	

perspectief	

plaatsen

Positief:	Rust	

zoeken	in	

activiteiten	

Negatief:	

Vermijden

Optijd	pauzes	

nemen,	bewust	

telefoon	even	weg	

en	ontspannende	

dingen	doen

Proberen	om	echt	

mijn	grenzen	aan	

te	geven	en	ook	

zelf	in	acht	te	

nemen.

Proberen	te	

relativeren	en	mijn	

verwachtingen	bij	

te	stellen

Planning	

bijhouden	om	orde	

te	scheppen	in	de	

chaos

Optijd	dingen	doen	

waar	ik	geen	pf	

weinig	stress	van	

krijg

Mediteren,	dingen	

doen	waarvan	ik	

ontspan,	yoga,	

sporten,	rusten

Proberen	uit	te	

zoeken	hoe	ik	

bepaalde	dingen	

moet	regelen

Goed	plannen,	

bewust	rust	

nemen.	Praten	met	

een	psycholoog

Van	de	vorige	

slide.	Vaak	

wandelen

Minimaal	3	keer	

per	week	een	stuk	

wandelen

Alles	op	een	rijtje	

proberen	te	zetten	

en	te	relativeren

Rust	momenten	

pakken,	maar	het	

werkt	niet	;)

Ik	heb	een	

psycholoog	

waarmee	ik	praat

Mediteren,	blowen	

zuipen

Iets	leuks	of	

gewoon	slapen

Planning	maken Blowen Relativeren Goed	plannen

Planningen	maken
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Wat is een typisch moment waarop jij last hebt van stress?

Wanneer stress

Wanneer	er	veel	

dingen	voor	school	

door	elkaar	gaan	

lopen	(deadlines	

die	op	dezelfde	

dag	plaatsvinden	

en	groepjes	die	

allemaal	tegelijker	

tijd	willen	meeten)

Als	ik	veel	moet	

doen	en	ik	niet	

alle	informatie	

heb	over	deze	

bezigheden	zoals	

wanneer	een	

deadline	is	of	wat	

je	precies	allemaal	

moet	doen

Als	dingen	niet	

goed	lopen,	

wanneer	er	hoge	

verwachtingen	

worden	gesteld	

aan	mijn	

prestaties,	

tijdnood

Wanneer	mensen	

vragen	wat	ik	na	

mijn	studie	ga	

doen,	want	dan	

ben	ik	bang	dat	

mijn	verwachting	

niet	realistisch	is

Als	je	probeert	

rustig	te	worden	

maar	alles	in	je	

hoofd	maar	blijft	

doorgaan	en	je	

weet	dat	je	zo	naar	

bed	moet.

Begin	van	de	

maand.	Dan	

wordt	er	veel	geld	

afgeschreven	en	is	

het	spannend	of	ik	

nog	wat	overhoud.

Eigenlijk	altijd,	

vaak	ook	wel	

savonds	als	ik	net	

in	bed	lig	en	er	

nog	veel	dingen	te	

binnen	schieten

Als	ik	thuiskom	

van	een	lange	dag,	

wil	ontspannen,	

maar	weet	dat	

er	nog	ZO	veel	te	

doen	is

Zeurende	

familieleden,	

te	hoge	

verwachtingen	

van	mijzelf.	

Als	ik	aan	het	werk	

ben	en	er	teveel	

vragen	zijn	waar	

geen	antwoord	op	

te	geven	is.

Toen	ik	moest	

werken	gelijk	na	

school	en	geen	

moment	van	rust	

had

Als	ik	teveel	doe	

in	een	keer	en	

hier	door	niet	

altijd	helder	kan	

nadenken

Als	ik	alles	heb	

uitgesteld	en	

op	het	laatste	

moment	alles	moet	

doen	

Vlak	voor	

deadlines	of	

toetsen	van	school	

(ook	al	heb	ik	het	

onder	controle).

Voor	een	

deadline,	voor	een	

presentatie,	voor	

een	moment	van	

'optreden'	

als	ik	dreig	te	laat	

te	komen	of	te	laat	

ben	begonnen	aan	

een	opdracht

Werk	met	

hun	eeuwige	

productienorm	en	

sommige	collega’s

Vlak	voor	

tentamenweek,	

vlak	voor	dat	ik	ga	

slapen

als	er	iets	

onverwstchs	

gebeurd	en	ik	het	

snel	op	oplossen

Als	er	teveel	op	

hetzelfde	moment	

plaats	vind

Als	er	teveel	

tegelijk	moet	

gebeuren

Als	mensen	

iets	van	me	

verwachten

Tijdens	werk,	

financieen	of	

andere	dingen

Als	ik	niet	

duidelijk	weet	wat	

ik	moet	doen
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Wat is een typisch moment waarop jij last hebt van stress?

Wat is een typisch moment waarop jij last hebt van stress?

Als	ik	een	mailtje	

van	Avans	binnen	

krijg

Als	ik	moe	ben	en	

lichamelijk	minder	

fit

Heeft	geen	

specifiek	moment

Werken	onder	

tijdsdruk

Als	er	een	deadline	

aan	komt

Drukte,	veel	

prikkels

Als	ik	nadenk	over	

mijn	toekomst

Als	ik	wil	gaan	

slapen

Als	ik	overprikkeld	

wordt

Vlak	voor	

deadlines

Deadlines	halen	

van	school

Als	er	te	veel	

tegelijk	gebeurt

Bij	belangrijke	

gebeurtenissen

Als	ik	dingen	

uitgesteld	heb

Veel	deadlines Tijdsdruk

Tentamenweken Deadlines / Veranderingen

Deadlines Avond Tentamenperiode -

Wanneer	ik	‘s	

middags	bezig	

ben	met	school	

besef	ik	me	hoe	

veel	er	eigenlijk	

nog	gedaan	moet	

worden.	Hierdoor	

heb	ik	het	gevoel	

dat	ik	niet	

meer	kan/mag	

ontspannen	tot	al	

het	werk	gedaan	

is.

Ik	heb	alles	

aangevinkt	omdat	

het	niet	zo	zeer	

een	moment	op	

de	dag	is	maar	

meer	een	moment	

in	een	seizoen,	

dus	het	kan	een	

paar	dagen	voor	

een	deadline	zijn.	

of	net	voor	een	

presentatie	(kan	

wat	korter	zijn)

Omdat	je	weet	

dat	je	zo	naar	

bed	moet	als	je	je	

uren	slaap	wilt	

krijgen,	maar	je	

ook	weet	dat	je	nog	

gestresst/hyper	

bent,	en	je	je	dus	

voelt	aankomen	

dat	je	weer	slecht	

gaat	slapen.

De	druk	van	al	

het	huiswerk	en	

leerwerk	hangt	

dan	boven	mijn	

hoofd,	omdat	ik	

weet	dat	ik	laat	

op	de	avond	niets	

meer	wil	doen,	dus	

dan	moet	het	in	de	

middag	allemaal	

gebeuren
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Dan	ben	ik	vaak	

bezig	met	werk	

of	andere	taken	

die	af	moeten.	

Vaak	loopt	het	

in	lijn	met	het	te	

weinig	tijd	hebben	

om	dingen	af	te	

ronden	of	doelen	

te	halen.

In	de	middag	voel	

ik	me	alsof	ik	

achter	de	feiten	

aanloop.	En	‘s	

nachts	komen	

alle	dingen	die	ik	

niet	of	niet	goed	

genoeg	heb	gedaan	

boven	water	

drijven.

Omdat	ik	een	

ochtendritueel	heb	

die	heilig	is	en	ik	

probeer	er	bewust	

voor	te	zorgen	dat	

stress	hier	heen	

geen	onderdeel	

van	is	(lukt	niet	

altijd	though)

Omdat	het	voelt	

alsof	mijn	hele	

wereldje	voor	nu	

stilstaat,	maar	voel	

me	dan	schuldig	

naar	mensen	die	

het	veel	slechter	

hebben

In	de	ochtend	

denk	ik	aan	wat	

ik	allemaal	nog	

moet	doen	en	in	

de	avond	kom	ik	

erachter	dat	ik	niet	

alles	heb	gedaan.

Waarschijnlijk	

omdat	de	stress	

over	de	dag	zich	

opbouwt	en	ik	moe	

word	van	mijn	

inspanningen	die	

dag.

Wanneer	de	dag	

voorbij	gaat	en	ik	

niet	genoeg	heb	

kunnen	doen	en	

die	tijd	er	niet	

meer	is..

Druk	om	in	een	

keer	te	slagen	

voor	mijn	

bachelor,	ondanks	

alle	corona-

moeilijkheden

Snachts	lijkt	alles	

erger	en	als	je	

dan	opstaat	en	

eenmaal	aan	de	

gang	bent	trekt	het	

wel	weer	weg

Vooral	bezig	zijn	

met	werken	en	

verder	niet	veel	

kunnen	doen	ivm	

Corona

Dan	besef	je	dat	je	

die	dag	meer	had	

kunnen	doen	dan	

dat	je	eigenlijk	van	

plan	was

Dat	is	het	moment	

dat	ik	stil	sta	bij	

wat	ik	wel	en	niet	

heb	kunnen	doen	

die	dag

Omdat	ik	mij	dan	

bedenk	wat	ik	

allemaal	nog	moet	

doen

Avond	heb	ik	niks	

meer	te	doen	en	

kan	ik	nadenken	

zonder	afleiding

Dit	zijn	de	

momenten	dat	je	

vaak	ook	andere	

dingen	moet	doen

Blijf	er	steeds	

aan	denken,	

desondanks	dat	ik	

het	ingeleverd	heb

Omdat	ik	dan	

middenin	de	

bezigheden	zit	die	

me	stress	bezorgen

Dan	ga	ik	

nadenken	omdat	

ik	dan	niks	anders	

te	doen	heb

Sochtends	en	

savonds	denk	ik	er	

niet	meer	aan	en	

sluit	ik	mezelf	af

Omdat	ik	er	dan	

achter	kom	dat	ik	

te	weinig	tijd	heb

Ik	kan	dingen	

soms	lastig	

loslaten

Dan	ben	ik	alleen	

in	stilte	met	

gedachtes

Ik	voel	een	

constant	gevoel	

van	spanning.

Dan	ben	ik	het	

meest	actief	op	het	

gebied	van	werk

Omdat	ik	dan	het	

vaakste	aan	het	

werk	ben.

Dan	heb	je	tijd	om	

te	piekeren

Dan	ben	ik	het	

levendigst

Overzicht	voor	de	

dag	bekijken
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Dan	ben	ik	het	

meest	actief

Dan	ga	je	liggen	

piekeren

Het	kan	altijd	

gebeuren

Dan	moet	ik	

presteren

Dan	is	het	druk	

met	veel	taken

dan	gebeurt	dit	

meestal

Tijd	om	erover	na	

te	denken

Geen	idee	eigenlijk

Overdenken	dag Piekeren Als	ik	er	aan	denk nvt

Dan	denk	ik	er	het	

meest	aan

Dan	ga	ik	er	over	

nadenken

Omdat	ik	dan	ga	

nadenken

Omdat	ik	geen	

ochtendmens	ben



16

Ontspanning en rust bij stress
Wat geeft jou ontspanning?

Overige antwoorden:
•	 Wandelen	in	natuur.

•	 Douchen.

•	 Sex,	softdrugs.

•	 Bakken	of	koken	is	een	belangrijke	

verlichting	voor	mij.	

•	 Dwangmatig	schoonmaken..	Uhm	voor	

de	rest	ontspan	ik	weinig.

•	 Met	de	kat	spelen	/	knuffelen.

•	 Praten	met	mijn	partner.

•	 Bidden.

•	 Iemand	bellen	zoals	mijn	vriend	of	

ouders.
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Ontspan je bewust of gaat dit automatisch?

Vind jij dat je genoeg rust neemt?
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Kan je goed in slaap komen?

Slaap je goed of slecht?
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Hoe wordt je wakker?
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Inleiding

Waarom deze test?

Zoals je misschien weet ben ik bezig met een onderzoek naar stress bij studenten. 

Op dit moment ben ik bezig om mijn bevindingen te testen om erachter te komen 

hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. De oplossing die ik zoek is makkelijk te 

gebruiken, snel te begrijpen en pakt het probleem aan bij de kern.

Wat ga je doen?

Je moet je eerst voorbereiden en daarna ga je een korte oefening doen van 

ongeveer 10 minuten. Ik wil je vragen om dit 5 dagen vol te houden maar als je het 

minimaal één keer zou willen doen dan ben ik al heel tevreden.

De oefening die je gaat doen heeft 2 delen:

    1. Een korte ademhalingsoefening.

    2. Aandachtig naar muziek luisteren.

Voorbereiding

Allereerst zul je muziek uit moeten kiezen. Het mag van alles zijn maar het moet 

ten minste voldoen aan het volgende:

    1. Het moet muziek zijn waar je graag naar luistert.

    2. Elke keer dat je deze oefening doet, moet je naar hetzelfde nummer luisteren.

Welke muziek heb je gekozen? Vul dat hieronder in (nummer + artiest):

De oefening
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Verder heb je een plaats nodig waar je deze oefening uit gaat voeren. Er zitten hier 

twee voorwaarden aan:

    1. Het moet rustig zijn.

    2. Het moet iedere keer dezelfde plek zijn.

Een goede plek zou bijvoorbeeld op het bed van je slaapkamer kunnen zijn.

Welke plaats heb je gekozen? Vul dat hieronder in:

Als laatste heb je een moment nodig wanneer je deze oefening doet. Dit moet een 

moment zijn waarbij je van een drukke periode (bijvoorbeeld schoolwerk maken) 

naar een rustige periode (bijvoorbeeld netflix kijken) zijn. Je mag hierbij zelf je tijd 

kiezen en deze tijd mag ook wisselen van de één op de andere dag. Zolang het maar 

een moment tussen drukte en rust is.

De gekozen momenten kun je bij resultaten invullen.

Benodigdheden

    • Het nummer dat je uitgekozen hebt.

    • Een telefoon, computer oid. om jouw muziek op af te kunnen spelen en een 

timer op aan te kunnen zetten.

    • Een koptelefoon of oordopjes om de muziek mee te kunnen horen.

    • Een rustige plaats.

    • Ongeveer 10 minuten per dag, maximaal 5 dagen lang.
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De oefening
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Hoe voel je je direct na de oefening? (stap 5)

Dag 1

Ik wil graag ontspannen maar de timer lijdt mij af omdat ik 

weet dat hij af moet gaan.

Vooral de muziek in mijn hoofd, dus ik speel hem nog een 

keer af tijdens het douchen haha. Ik merk dat ik even mijn 

gedachten kan verzettten door mij te concentreren op de 

verschillende instrumenten.
Tijdstip 16:15

Dag 2

De timer vind ik nog steeds storend en kan hierdoor moeilijker 

tot rust komen. Het wekt een beetje hetzelfde gevoel als een 

wekker op, (dat is niet positief haha). 

Ik herken het ritme in het nummer al beter en daardoor word 

ik sneller rustig. Je weet wat er gaat komen en dat geeft een 

fijn gevoel. Toch hoor je weer andere stukjes in het nummer 

wat je niet eerder was opgevallen. Hierdoor ben je rustig door 

het concentreren. Je denkt even aan niks anders dan letten op 

het nummer.
Tijdstip 16:15

Dag 3

Ik denk niet dat de timer en ik vrienden gaan worden, het wekt 

nog steeds hetzelfde gevoel op als eerder. 

Het was een lange dag, ik merk dat ik een beetje aan het weg 

dommelen was tijdens het luisteren naar het nummer. Omdat 

je al op bed ligt was ik bijna genijgd om de dekens over mij 

heen te trekken en te gaan slapen. Alleen daar is het nog wat 

licht en vroeg voor dus ga ik maar weer uit bed (maar verplaats 

wel naar de bank.) Je voelt je dus wel ultiem chill.
Tijdstip 20:00

Testpersoon #1
Gekozen muziek: Who wants to live forever - Queen

Gekozen plaats: bed
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Dag 4

De timer en ik zijn geen vrienden, hetzelfde als voorgaande 

dagen. 

Ik voel mij lekker vrolijk na het luisteren naar de muziek, en 

heb juist meer energie. Ik luister nog wat meer nummers van 

Queen tijdens het koken, geeft een goed gevoel. 
Tijdstip 17:00

Dag 5

De timer en ik zijn geen vrienden, hetzelfde als voorgaande 

dagen.

Het is tijd voor weekend! En mijn lichaam voelt sowieso al 

meer ontspannen dan de voorgaande dagen, het luisteren naar 

de muziek geeft een vrolijke boost. Op naar het terras!
Tijdstip 15:30
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Hoe voel je je de dag nadat je de oefening hebt gedaan? (stap 6)

Dag 1

Lekker in slaap gekomen, de muziek incombinatie met het 

douchen was een fijne ontspanning voor het slapen gaan. Ik 

merk dat je hiervan rustiger (in je hoofd) bent dan bijvoorbeeld 

op de bank hangen met je telefoon.
Tijdstip 07:15

Dag 2
Ik word nog moe wakker, ben laat gaan slapen en merk 

eigenlijk niet zo goed meer het ontspannen gevoel wat ik had 

na de oefening.
Tijdstip 07:15

Dag 3
Goed rustig kunnen slapen. Niet meteen een vol hoofd als je 

wakker wordt maar juist even rust in je hoofd om langzaam op 

te starten.
Tijdstip 07:15

Dag 4 Eigenlijk hetzelfde als de dag hiervoor.
Tijdstip 07:15

Dag 5

Prima kunnen slapen. Voel mij alleen minder uitgerust dan 

de 2 dagen hiervoor. Na het muziek luisteren nog druk bezig 

geweest met opruimen in huis dus ik denk dat het daardoor 

komt.
Tijdstip 07:15
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Testpersoon #2
Gekozen muziek: Nasty - Shokka

Gekozen plaats: Mijn bed in mijn studiotje, liggende en met gesloten ogen.

Hoe voel je je direct na de oefening? (stap 5)

Dag 1

Vond het best lastig om enkel op de ademhaling te 

concentreren. Na een tijdje lukte het wel maar doordat het 

zo stil was ging ik mij ook focussen op geluiden die vanuit de 

straat komen. Het geeft een gevoel van rust en doet me ietswat 

denken aan meditatie. Door het even tot mijzelf komen merk 

ik dat ik ga nadenken over mijn voortgang van de dag. Tijdens 

het luisteren van mijn nummer begon ik me al snel een hele 

videoclip voor te stellen die past op de beat van de muziek. Was 

wel fijn om even aan iets totaal willekeurigs te denken haha.
Tijdstip 22:46

Dag 2

Na een lange werkdag zoals vandaag is het wel erg fijn om deze 

oefening te doen. Ik merk dat het helpt met de snelle switch 

tussen stres en ontspanning. Ik merk wel dat als ik tijdens 

de oefening op mijn ademhaling let, ik vanzelf rustiger/

langzamer ga ademen. Daarnaast merk ik dat ik vaak elke 

adem ga tellen terwijl ik erop let. Ik merk aan mijn gekozen 

nummer dat ik ga luisteren naar elk instrument/laag van de 

track. 
Tijdstip 23:04

Dag 3

Weer een drukke werkdag gehad. Het was enorm druk en 

ik moest teveel gangen in de gaten houden dus was continu 

aan het stressen om alles bij te houden. Kwam dus met veel 

stres thuis. Tijdens de oefening was ik vooral daaraan aan 

het denken. Toen ik mijn nummer had opgezet verdween het 

denken daaraan en kon ik me weer focussen op het rustiger 

worden en het relaxen wat ik na de oefening ga doen. 
Tijdstip 23:01
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Dag 4

Had vandaag een conflict met een  van de teamleiders bij 

mn werk en was daardoor de hele dag behoorlijk geiriteerd. 

Ik merkte dat ik werk van alles aan het betichten was. Na de 

oefening merkte ik dat ik anders naar de situatie ging kijken. 

de oefening deed mij inzien dat het allemaal wel meeviel en 

dat zette me er toe aan die teamleider even een appje te sturen 

dat ik even een bak koffie wilde drinken om het uit te praten. 

Mijn gekozen nummer voelde daarna ook vooral als een soort 

‘troffee’ die ik had verdient doordat ik de situatie op werk 

anders zie nu en mezelf de kans geef mensen te vergeven. 
Tijdstip 18:12

Dag 5

Heb vandaag de oefening na bandrepetitie gedaan. Werd 

meteen rustig tijdens de oefening. Ik ervaarde de muziek als 

een gebeurtenis die om mij heen speelde. Waarin ikzelf als het 

ware aanwezig was. Ik weet het.. klinkt spacy maar, ik merkte 

wel dat dit mij een positief gevoel gaf. 
Tijdstip 23:21
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Hoe voel je je de dag nadat je de oefening hebt gedaan? (stap 6)

Dag 1

Ik merkte vooral dat ik meer helder nadacht de dag erna. 

wellicht omdat ik tijdens de oefening had nagedacht en 

bepaalde dingen al een plekje had gegeven. Het voelde ook wel 

als een goede overgang tussen stres moment en rust moment. 
Tijdstip 09:12

Dag 2
Ik werd met een goede mood wakker en merkte dat ik wel erg 

energiek was. Wellicht wel meer dan normaal zelfs... 
Tijdstip 10:50

Dag 3

Ondanks een korte nacht toch goed uitgerust. Ik merk wel echt 

positieve effecten van de oefening. Ook in mn hoofd is het 

door de dag heen rustiger. Was de hele dag ook vrolijk en was 

wel gemotiveerd om te gaan werken. Dat is een zeldzaam iets 

haha..
Tijdstip 08:34

Dag 4
De dag begon vandaag weer met veel energie. Ik was al vroeg 

wakker en kon makkelijk aanpassen aan de rest. Er is meer 

vreda in gedachtes die ik heb. Voelde me meer stresbestendig.
Tijdstip 08:31

Dag 5

Ik heb weer positieve effecten gemerkt van de oefening. Ik 

ga dit proberen vol te houden want ik merk wel dat het mijn 

gedachtes rustiger maakt. Hierdoor kan ik me beter focussen 

en ga ik minder nadenken over zaken die niet aan de orde 

(hoeven te) zijn. 
Tijdstip 10:54
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Testpersoon #3
Gekozen muziek: Modern Loneliness - Lauv

Gekozen plaats: Balkon van ons huis

Hoe voel je je direct na de oefening? (stap 5)

Dag 1

Na de oefening voelde ik me al een stuk kalmer, echt even 

focussen opiets compleet anders dan dat je de hele dag hebt 

gedaan geeft behoorlijkrust. Ik moest mezelf er alleen nog 

wel een aantal keer aan herinnerendat mijn gedachten niet 

moesten afdwalen naar alle dingen van de dag.
Tijdstip 16:50

Dag 2

Ondanks dat het moeilijk blijft om alle andere gedachten van 

je af tekunnen zetten, merkte ik wel dat ik vandaag al een heel 

stuk sneller inde ontspanningsmodus kon komen. Zeker de 

ademhalingsoefening incombinatie met de muziek helpt goed 

om echt even tot rust te komen.
Tijdstip 16:45

Dag 3

Ondanks de enorme stress van de dag vanwege 

schoolresultaten merkteik dat ik al een heel stuk kalmer werd 

door het doen van deademhalingsoefening nadat dit alles 

voorbij werd. Na de muziek op tehebben gezet was ook mijn 

hartslag weer gekalmeerd en kon ik gelukkigde paniek van me 

af zetten.
Tijdstip 16:55

Dag 4

Na de oefening merkte ik dat ik mijn ademhaling weer een 

heel stukbeter onder controle had. Helaas was dit gevoel 

echter maar van korteduur aangezien er weer veel stressvolle 

impulsen van mijn telefoon enomgeving binnenkwamen.
Tijdstip 15:00
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Dag 5

Dit keer heb ik de oefening direct gedaan nadat ik thuis was 

gekomenvan een drukke avond werken. Tijdens en direct 

erna merkte ik dat ikveel meer ontspannen was en dat ik de 

gebeurtenissen van de dagmakkelijk los kon laten om zo een 

relaxt avondje tegemoet te gaan.
Tijdstip 22:00
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Hoe voel je je de dag nadat je de oefening hebt gedaan? (stap 6)

Dag 1

Voor mij persoonlijk is er vandaag nog niet zo heel veel 

veranderd. Alkijk ik wel enorm uit naar het moment dat ik 

de oefening kan gaandoen, aangezien dit betekent dat mijn 

dagbesteding erop zit haha
Tijdstip 15:00

Dag 2
Ik merk nog niet heel veel verschil nadat ik de oefening heb 

gedaangisteren, wat natuurlijk heel logisch is na pas 2 dagen 

en veel stressvanwege school.
Tijdstip 14:00

Dag 3
Ik merk dat ik mezelf gedurende de dag al wat makkelijker 

rustig kanhouden door af en toe echt even te focussen op het  

steady houden vanmn ademhaling, wat heel chill is!
Tijdstip 15:00

Dag 4

Ondanks dat ik mij gisteren enorm gestressed en in paniek 

voelde toenik begon aan de oefening, voel ik me vandaag al 

een heel stuk kalmer.De spanning is nog steeds wel lichtelijk 

aanwezig, maar ik merk dat ikhet vandaag een heel stuk 

makkelijker van me af kan zetten.
Tijdstip 13:00

Dag 5

Ik heb deze nacht echt goed geslapen en merk dat ik wederom 

met mijnwerk rustiger kan blijven over de taken die ik 

allemaal nog moet doen.Ik merk dat ik steeds beter het 

overzicht kan bewaren tussen de dingendie ik daadwerkelijk 

NU moet doen en de dingen die eerst nog verder inmijn 

hoofd bleven hangen die zouden kunnen wachten tot een 

andermoment
Tijdstip 14:05
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