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Heb je stress, dan krijg je waarschijnlijk vaak het 
advies om te ontspannen. Maarwistje dat dit 
niet voor iedereen werkt en dat dit alles te maken 
heeft met hormonen? Het is veel interessanter om 
te ontdekken welk stresstypeje bent, zodatjeje 
leefstijl daarop kunt aanpassen. Deze test helpt je! 

e kans is groot dat jouw buur
vrouw anders reageert op stress 
dan jij. Waarom? Daar gaan we 
weer: 'Het zijn de hormonen!' Je 
lichaam kent meerdere stresshor
monen; de twee belangrijkste zijn 

adrenaline en cortisol. Deze hormonen worden 
niet bij iedereen even snel en even vaak aange
maakt. De één heeft veel cortisol, de ander veel 
adrenaline. Weer een ander maakt van allebei de 
hormonen veel of juist weinig aan. Door naar de 
werking van deze stresshormonen te kijken, kun 
je bepalen wat voor jou de ideale leefstijl is. De 
juiste leefstijl kan deze stresshormonen namelijk 
remmen of juist stimuleren, net wat bij jou nodig 
is. Met deze test kom je erachter welk type jij bent 
én watje kunt doen tegen een teveel aan stress. > 

Deskundige 

Carlen Korsten is psycho
loog en psychotherapeut 
en ontwikkelde deze test. 
Ze is ook auteur van het 
boek Daar go ik weer!. 
Meer info: carienkarsten.nl 
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De test 
De test bestaat uit 48 vragen. Op basis van d~ scores zU~ vier 

stresstypes te onderscheiden. De antwoordmogelukheden zun steeds: 

O klopt niet 1 1 komt weleens voor 1 2 klopt helemaal 

1 Ik ben onrustig, trommel snel met mijn 
vingers of tik. met mijn voeten. 

2 Ik. klem vaak mijn kok.en op elk.oor. 

3 Bij stress heb ik. weinig eetlust. 

4 Ik vol moeilijk. in sloop. 

5 Vaak. schrik ik midden in de nacht 
wakker. 

6 Als ik onder druk sta, word ik. actiever 
en go ik opruimen. 

7 Ik vergeet weleens dingen. 

8 Ik heb lost van spanningshoofdpijn. 

9 Bü sponning is mijn maag van streek.. 

10 Om te ontspannen, ga ik flink sporten. 

11 Ik ben vaak verkouden. 

12 Verslaving is voor mij een risico. 

13 Als ik dikker word, zie je dat als eerste 
aan mijn buik. 

14 Ik sta graag vroeg op. 

15 Ik ben een echte multitasker. 

16 Ik. heb heel veel ehergie, totdat ik 
plotseling instort. 

17 Va~k lig ik een heel weekend op de bank 
of 1n bed om bij te komen. 

18 Als ik uitgeput ben, laat ik olies los 
bekijk ik de mail niet meer, maak ik. geen 
post open. 

19 Als ik ingestort ben, bescherm ik me 
tegen alle prikkels. 

20 Vaak ben ik de eerste dagen van de 
vakantie ziek.. 

21 Ik ben snel geprikkeld. 

22 Ik zie soms wazig. 

23 Mijn moeder had een moeilijke 
zwangerschap. 

24 Ik ben te vroeg geboren. 

25 Er gebeurden nare dingen toen ik 
klein was. 
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26 K.leine dingen kunnen me uit balans 

brengen. 

27 Ik voel me uitgeput. 

28 Ik heb regelmatig last van pijnklachten 
in mijn schouders, nek of rug. 

29 Ik ben een echte emotie-eter. 

30 Als ik aankom, zit het op mijn dijen 

of heupen. 

31 Als ik. alleen moor denk aan lopen 
of fitness, voel ik me moe. 

32 Ik vind het moeilijk. om 's ochtends uit 
mijn bed te komen. 

33 Ik heb lost van eczeem, psoriasis 
of andere huidklachten. 

34 Ik heb lost van premenstruele 
spanningen/menopauzeklachten. 

35 Ik heb lost van hooikoorts, astma 
of allergie. 

36 Als de blaadjes vallen, voel ik 
me somber. 

37 Ik voel me extreem uitgeput. 

38 Ik heb geen ambitie en voel me 
nauwelijks gemotiveerd. 

39 Ik. ben vaak. passief. 

40 Ik. trek me te rug van mensen. 
4f Ik. verveel me regelmatig. 

42 Ik. kan niet go d .. 
buiten b e mun gevoel naar 

rengen. 

43 Bij stress heb ·1c. 
diarree ofver~t ma?gk.rampen, 

opping. 
44 Ik. heb lost van spierzwakte. 

45 Van een klein be . 
al aangeschoten~tJe alcohol raak. ik. 

46 Ik. voel me vaak li . 
of duizelig. cht in het hoofd 

47 Ik. voel me s .. oms een t h 
mun eigen leven oesc ouwer in 

48 Ik. heb piek.e 
vaak. vlak. n noch dalen, voel me 
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Wiebenjij? 
Is jouw score Is jouw score lsjouw score !sjouw score 
op de vragen op de vragen op vragen opvraag 24 
1 t/m 14 · 15 t/m 22 23 t/m 36 en de vragen 
20ofhoger? 10 of hoger? 20 of hoger? 37t/m 48 
Jij bent een turbotype. Jij bent een crashtype. Jij bent een typisch hoog- 16 of hoger? 
Jij versnelt bij stress. Jij Je bent net een diesel:je gevoelig type. Van buiten Jij bent een bore-outtype. 
bent 's ochtends vroeg al gaat niet in de versnelling, lijk.je Ic.olm, moor van binnen Jij geniet ervan om een 

in beweging, goot daarna moor blijft op hetzelfde, vreetjejezelfop. Kleine avondje op de bonk te zitten 

naar je werk en maak.t hoge niveau functioneren. dingen k.unnenjou heel erg en neemt niet veel initiatief. 

's avonds nog het huis Bij jou is het heel plotseling uit balans brengen enje lijk.t Je hebt vaak het gevoel er 

schoon. Heb je veel stress, gedaan met de energie. Je er geen grip op te hebben. niet bij te horen. Heb je stress, . 

dan schok.el je over op een voelt geen signalen, moor Alles komt bijjou even hord don trekje je terug en benje 

hogere versnelling. Je voelt stort van het ene op het on- binnen. Ben je boos? Don nauwelijks te motiveren. 

Je vrij vaak opgejaagd en dere moment in. Behoorlijk uit zich dat in negatieve 

vindt het moeilijk om te uitputtend! gedachten over jezelf. Hoe zit het met de stress-

ontspannen. hormonen? Jij zit loog in 

Hoe zit het met de stress- Hoe zit het met de stress- adrenaline, laag in cortlsol. 

Hoe zit het met de stress- hormonen? Jij zit hoog in hormonen? Jij zit hoog in 

hormonen? Jij zit hoog in cortisol, laag in adrenaline. adrenaline, laag in cortisol. Wat Is gezond voor Jou 

cortisol en adrenaline. 
tegen stress? Activeer 

Wat Is gezond voor Jou Wat Is gezond voor jou jezelf 's ochtends met koffie. 

Wat Is gezond voor Jou tegen stress? Drink tegen stress? Eet voedsel Zorg verder voor regelmaat 

tegen stress? Houd 's ochtends een k.op sterke dot endorfines stimuleert, met voldoende beweging 

pauzes, ontbijt goed, koffie. Doe ademholings- zoals havermout, peper, en eetmomenten op voste 

drink. weinig koffie en ga oefeningen, yoga, luister donkere chocolade en tijden. Werk oanje conditie 

regelmatig op vakantie. Je naar muziek en doe vooral pompoenpitten. Ook een en bouw ook.je draagkracht 

doet er ook. goed aan om no fysieke inspanning rustig goed idee: sluitje aan bij op je werk uit. 8 

minstens twintig minuten aan. Leer je lichaam het een hardloopgroep, want 

per dag te sporten (lekker verschil te herkennen tussen ook. door hardlopen maak.je 

zweten!). inspanning en ontspanning. geluk.shormonen aan. Doe 
mindfulness-oefeningen om 
piek.eren los te laten. 

gezondNU.nl 2 9 


