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Brigitte Mol
psychosomatisch oefentherapeut 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …







Disclosure belangen spreker

INHOUD

• Inzicht in werking van het brein

• Vaardigheden om stress te 
signaleren en reduceren

• Bespreken van de SCEGS 

Maar eerst………………..
Zelf ervaren

WERKING VAN HET BREIN
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Functies Disfuncties
Pijnregulatie                   Chronische pijn
Motivatieregulatie           Vermoeidheid
Emotieregulatie              Prikkelbaarheid
Stemming                       Angst, depressie
Aandacht                        Concentratiezwakte
Geheugen                      Vergeetachtigheid
Ademhaling                    Hyperventilatie
Gevoel                            Gespannenheid

HET LIMBISCHE SYSTEEM

VAARDIGHEDEN OM STRESS TE SIGNALEREN
STRESS

HEEFT EFFECT OP GEVOEL EN EMOTIE

• Moeheid
• Slechte of onrustige slaap
• Prikkelbaarheid
• Niet tegen drukte/herrie kunnen
• Emotioneel labiel
• Piekeren
• Gejaagdheid
• Concentratieproblemen/vergeetachtigheid
• Gevoel van machteloosheid
• Gevoel van (zelf)afwijzing

VLUCHT VECHT FREEZE VAARDIGHEDEN OM STRESS TE REDUCEREN

MAAK RAPPORT
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Rapport is de basis van communicatie
Mensen zijn bereid jou te volgen als jij bereid bent 
hen te volgen

DE 3 ELEMENTEN VAN COMMUNICEREN

• Fysiologie

• Tonaliteit

• Woorden

SPIEGELEN EN AFSTEMMEN

AFSTEMMEN OP DE ANDER

• Hoofd en handen
• Ademhaling
• Lichaamshouding
• Tonaliteit en tempo
• oogcontact

SCEGS



23-1-2019

4

UITVRAGEN VAN ALLE KLACHTENDIMENSIES

• Somatische klachten 

• Cognities 

• Emoties 

• Gedrag 

• Sociale omgeving

Cognities
COGNITIEF VOORBEELDVRAGEN

• Luisteren

• Samenvatten

• Doorvragen

• Wat denkt u als u daar last van 
heeft?

• Welke gedachten komen er bij u 
op als u er last van heeft?

• Hebt u zelf ideeën over wat er aan 
de hand kan zijn / waar uw 
klachten mee te maken kunnen 
hebben? ('fear avoidance 
believes')

• Hebt u opgezocht wat er mogelijk 
aan de hand zou kunnen zijn?

Emoties
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EMOTIONEEL VOORBEELDVRAGEN

• Angst

• Onmacht

• Moedeloosheid

• Ongerustheid

• Somberheid (depressie)

• …………………………

• Wat doen die klachten 
(emotioneel) met u? (hoe is uw
stemming erbij?)

• Brengen de klachten die u 
ervaart bepaalde gevoelens naar 
boven?

• Hoe voelt u zich sinds u de 
klachten heeft?

• Waar bent u bang voor? / wat 
vreest u?

Gedrag
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GEDRAG VOORBEELDVRAGEN

 Avoider  
(vermijden/onderbelasten)

 Approacher ( 
doorgaan/overbelasten)

 Let op non-verbaal gedrag

 Wat doet u als u de klachten heeft? 
Houdt u er rekening mee? En helpt 
dat dan?

 Kunt u iets doen om de klachten te 
verminderen? 

 Zijn er zaken die u vermijdt in 
verband met uw klachten?

 Wat zien andere mensen aan uw 
gedrag als u die klachten heeft?

 Hoe reageert u op uw omgeving?

CASUS 1
Een vrouw van 70 jaar, weduwe, 2 volwassen zonen en 3 kleinkinderen. Mevrouw heeft
langdurige lage rugklachten met uitval naar de benen. Zij heeft diabetes type 2.
Zij is uitgebreid onderzocht door de neuroloog en orthopeed. Zij kunnen geen
somatische verklaring geven voor de aanhoudende klachten.
Een paar maanden geleden is mevrouw in de schuur gevallen en heeft een
bezem op haar rug gekregen. Sinds die tijd worden de rugklachten alleen
maar erger.
Zij krijgt steeds meer klachten, nu ook haar nek, ziet wazig, soms voelen haar
benen slap aan. Ze struikelt vaak.
Ze is erg moe, knapt maar niet op. Maakt zich daar grote zorgen over.
Daarnaast is ze erg vergeetachtig en kan zich niet goed concentreren. Dat
voelt angstig.
Mevrouw woont zelfstandig en past regelmatig op haar kleinkinderen. Twee van haar
kleinkinderen hebben een ernstige nierafwijking. Zij wil haar kinderen niet tot last zijn met haar
geklaag.
Haar man is drie jaar geleden overleden aan ruggenmergkanker.
Zij voelt zich schuldig omdat ze er niet helemaal voor haar kleinkinderen kan zijn.
Zij maakt zich grote zorgen over haar gezondheid en haar zelfstandigheid.

CASUS 2
Jonge vrouw S. van 19 jaar met diagnose : stressklachten t.g.v gezinssituatie bij kanker moeder en anorexia zus.
S. ervaart veel stress in haar lijf bij sub-assertief gedrag,veel  piekeren en uitstel gedrag.
Zij voelt zich beperkt in haar persoonlijke groei (zit 2de jaar cultureel maatschappelijk vormgeving).

Klachten: Moeheid, spanning, veel piekeren, leeg gevoel, eet bij geringe voldoening.
Zij heeft veel zorg om haar moeder en zusje.
Verder ervaart zij veel druk op haar school. Wil graag hoge cijfers halen en zich op die manier

onderscheiden van de andere studentes. Zij is erg enthousiast en wil later maatschappelijk werk
gaan doen.
Diverse whatssapp groepjes dwingen haar tot continu actief zijn en zij vind dat ze moet reageren. 
Verder is ze actief op social media en voelt zich betrokken bij een aantal maatschappelijke
vraagstukken.
Zij wil graag bereikbaar zijn om niets te missen. Verder wil ze haar vriendinnen in Alkmaar blijven
ontmoeten, tijd met haar vriend doorbrengen en er ook nog voor haar moeder en zus zijn.
S. ervaart dat ze hierin faalt. 

Haar hulpvraag is: Ik wil mij beter in mijn lijf voelen en beter met stress kunnen omgaan.

Verwacht: Mijzelf gezonder voelen, energieker en mij beter "voeden" zowel  fysiek en mentaal.
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vertragen
(adem) pauzes nemen
bewegen | sporten
resources
op adem komen
hobby’s

goed voor jezelf zorgen en……………

EN WEET…
RUSTGEVENDE GEDACHTEN MAKEN HET HOOFD GEZOND

Boeken voor zorgverleners en 
patiënten

• Annemarieke Fleming & Joke Vollebregt - Pijn & het Brein, de rol
van de hersenen bij onverklaarde chronische klachten (2016) 

• Jo Nijs – Centrale sensitisatiepijn in de klinische praktijk (2016) 
alleen voor zorgverleners

• Doeke Keizer, Paul van Wilgen en Marten van Wijhe –
Pijnproblemen in de praktijk (2016) alleen voor zorgverleners

• Doeke Keizer en Paul van Wilgen – Chronische pijn verklaard
(2014)

• Jan Paul van Wingerden – Rugpijn en andere onbegrepen
klachten (2014)

• Christina van der Feltz-Cornelis- Het stressbeeld (2014)
• Bert Kallen en Monique Pennings: Grip op SOLK (2013)
• Jan Houtman- De dokter kan niets vinden (2009)


