
op de weg! Niet letterlijk, maar fi guurlijk. 

herstel in de weg staan. Ik bekijk altijd 
het totaalplaatje. De mens achter de 
klachten zeg maar. Doordat je fysiek 

mensen zich meer gaan openstellen. 

De gevolgen van stress heb ik vorig jaar zelf ook mogen 
ervaren. Een huis verbouwen levert best wat stress op. 
In het begin denk je: even door de zure appel heen bijten, 
het is zo voorbij. Maar het gevoel van geleefd worden 
door wat er gedaan moet worden is groot. Achteraf besef 
je pas dat je je niet meer bewust bent van wat je allemaal 
doet. Mijn valkuil is mijn perfectionisme. Wanneer dingen 
niet zo verlopen als ik vind dat ze zouden moeten verlopen 
geeft mij dat stress. Een verbouwing is dan een goede 
uitdaging en leerschool kan ik je vertellen. Bouw je aan 
de ene kant een huis op, breek je je eigen lijf af. Ik kreeg 
nekklachten en last van mijn kuiten. Ik liep letterlijk en 
fi guurlijk op mijn tenen en mijn rugzak van (deels zelf-
opgelegde) taken was te zwaar. 

Stress brengt je lichaam in verhoogde staat van paraatheid. 
Dit is een natuurlijke en gezonde reactie van het lijf. Het maakt 

en je voelt je opgejaagd. Vroeger, in de tijd dat er nog letterlijk 
beren, leeuwen of dinosaurussen rondliepen, waren de 
bedreigingen vaak hevig, maar kort. Nu kennen we alleen 
nog maar fi guurlijke beren op de weg. Onze geest ziet veel 
bedreigingen en voelt vaak een gebrek aan controle. In het 
dagelijks leven krijgt het overlevingssysteem zoveel input dat 
het continue alert blijft. Dit is het begin van het ontstaan van 
chronische stress.

Een gevleugelde uitspraak van mijn vader is: ‘Verbaas je niet, 
verwonder je slechts …’. Een mooie manier om dingen te leren 
relativeren. Perfectie bestaat in je hoofd. En soms gebeuren 
er dingen waar je geen invloed op hebt. Zo ook bij ons op de 
bouwplaats. Mijn oplossing voor mijn opgebouwde spanning 
was loslaten en uitademen. Letterlijk en fi guurlijk. Daarmee kun 
je al een hoop zelf. En als het nòg wat losser moet, zoek dan 
een goede manueel therapeut. ;-)

-------------------------------------------

Tijdens de zomervakantie nam je je stellig voor om het dit schooljaar anders 

aan te pakken. Je was echt helemaal klaar met die dagelijkse stress over 
huiswerk en schoolresultaten. Het kostte te veel energie en de sfeer binnen 
jullie gezin werd erdoor verpest. Dat moest na de vakantie anders. Je zou je 
kinderen hun huiswerk zelf laten plannen, ze niet meer achter de broek zitten 
en hun eigen fouten laten maken. Want daar leren ze van, toch?

Maar nu de eerste toetsperiode erop zit, de resultaten niet helemaal zijn 
waarop je gehoopt had en je kinderen gestrest rondlopen - of zich er juist 
verontrustend weinig van lijken aan te trekken - maak je je toch weer druk. 
Want ook deze allereerste toetsen tellen zwaar mee. Dus gaat het aan tafel 
weer te vaak over school, besteed je weer uren aan het overhoren en worden 
sporttrainingen en gezinsuitjes gecanceld omdat er nog huiswerk gemaakt 
moet worden. Want loslaten klinkt goed, maar je wilt natuurlijk niet dat ze 
blijven zitten of afzakken. 

Nog een paar weken volhouden. Dan is het weer vakantie. Een week de tijd 
om opnieuw goede voornemens te maken en het na de herfstvakantie echt 
anders aan te pakken, toch? 

Tijd voor een echt andere aanpak? Bij KNAP! leren je kinderen 

in korte tijd beter plannen en eff ectief leren, zodat ze zelfstandig 
hun schoolresultaten kunnen verbeteren en er genoeg tijd 
overblijft voor leuke dingen. Dus weg met die huiswerkstress, 
neem vandaag nog contact op met KNAP!  

TIJD VOOR EEN ANDERE AANPAK?

Zandweg 143, De Meern

Poortland 59, Vleuten 

030 79 000 70

www.knapleren.nl

locatie 
Vleuten opent medio 

oktober!


