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Informatiebrief Wat doet stress? 
 
Wat doet stress? 
Stress is eigenlijk een lichamelijk reactie op een situatie die mogelijk gevaarlijk is. 
Onze hersenen beoordelen namelijk in iedere situatie of er gevaar dreigt. Als er geen 
alarmsignalen komen, ervaren we geen stress. Maar zijn die signalen er wel? Dan 
gaat ons zenuwstelsel het lichaam automatisch voorbereiden op ‘vechten, vluchten 
of bevriezen’. 

Allereerst maken onze bijnieren adrenaline aan. Daardoor spannen de spieren zich 
aan, versnelt de hartslag en stijgt de bloeddruk. Als de situatie na enkele minuten 
bedreigend blijft, gaat onze bijnierschors cortisol aanmaken. Cortisol is een 
stresshormoon. Het zorgt er onder andere voor dat we emotionele ervaringen beter 
onthouden. Dat wil zeggen dat als je iets meemaakt waarbij je een sterke emotie 
voelt, je geheugen dit extra goed opslaat. Daardoor kunnen we in de toekomst 
gevaarlijke situaties vermijden die ooit veel angst in onze hersenen veroorzaakten. 

Het is normaal dat je lichaam met stress reageert op een bedreigende situatie. Dat is 
niet erg, zolang de reactie binnen enkele minuten afneemt. Stress wordt pas een 
probleem als het chronisch (langdurig) optreedt. 

Daarbij is het goed om te begrijpen dat onze hersenen situaties vaak als 
bedreigender zien dan ze echt zijn. Ooit leefden we namelijk in een omgeving waar 
geritsel in de bosjes kon betekenen dat er een hongerig beest in de buurt was. Onze 
leefomgeving is nu veranderd, maar ons brein reageert nog steeds op dezelfde 
manier. En daardoor kan je brein een vervelende e-mail of volle agenda als groot 
alarmsignaal labelen, terwijl je helemaal niet in levensgevaar bent. Je lichaam wordt 
dan – onnodig – voorbereid op vechten, vluchten of bevriezen. Ons leven zit dus 
vol situaties die een lichamelijke stressreactie kunnen opwekken. En chronische 
stress ligt dan op de loer.  
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Wat doet de Corona pandemie met ons? 

Corona heeft natuurlijk ook onze kijk op wat gevaarlijk is veranderd. In het geval van 
het Covid-19 virus zijn we ons meer bewust van de fysieke nabijheid van anderen. 
Wat interessant is: deze conditionering, dus het koppelen van fysiek afstand houden 
aan dreiging, is heel snel gegaan. Hoe komt het dat we ons zo massaal zo snel 
hebben aangepast aan de nieuwe situatie? Terwijl we in het begin lacherig deden 
over corona? 

Dat heeft voor een groot deel te maken met sociale normconformatie, ofwel: je wilt 
niet afwijken van de norm. Die norm is heel snel heel duidelijk geworden door alle 
persconferenties en maatregelen. We hebben ons snel aangepast omdat dat als 
verstandig werd gezien. Als de mensen die je vertrouwt, deskundig acht of aardig 
vindt zich aanpassen, ga je ook sneller mee in dat gedrag. 

Nu we inmiddels maanden verder zijn en de coronaregels wat losser zijn geworden 
gaan we meer en meer zelf inschattingen maken van wat veilig is en wat niet. Er 
gaan weer allerlei andere overwegingen meespelen. Want naast niet ziek worden, 
hebben we nog een ander doel: zo snel mogelijk ons normale leven weer oppakken 
waarin we met z’n allen gezellige familiebijeenkomsten hebben, in het park hangen 
of concerten bezoeken. Maar vinden we dat nog wel plezierig?  

Misschien willen we helemaal niet meer dat mensen zo dicht op ons staan. Iedereen 
maakt weer meer en meer zijn eigen afwegingen. En soms botsen dan uiteraard 
weer allerlei overwegingen wat weer keuze stress oplevert. Veiligheid, gezelligheid, 
risicoafwegingen etc etc.  

Het voorbeeld van de Coronapandemie beschrijft hoe we omgaan met veranderingen 
en uitdagende situaties. In andere lastige en uitdagende situaties werkt het 
menselijke systeem identiek. Nadat het ergste ‘gevaar’ is geweken denken we weer 
in mogelijkheden en oplossingen om ons weer goed te voelen. 

 

Niets menselijks is ons vreemd. 

 


