
Heel simpel gezegd heeft ons lichaam
twee ‘standen’ om goed te kunnen func-
tioneren. Als eerste: de ‘stressstand’ en
als tweede: de ‘herstelstand’. 

Stress is goed!
Onze stressstand is oorspronkelijk
bedoeld om te kunnen vluchten of vech-
ten wanneer gevaar dreigt of om te kun-
nen jagen als we honger hebben. De spie-
ren komen op spanning en de zintuigen
staan op scherp, we zijn alert. Wanneer het gevaar voorbij
is of de zojuist gevangen maaltijd opgepeuzeld, dan is het
tijd voor de herstelstand om ervoor te zorgen dat we her-
stellen, groeien en het voedsel goed verteren. Het lichaam
ontspant de spieren, opgelopen blessures worden hersteld
en het spijsverteringssysteem kan zijn werk gaan doen.

Uit evenwicht
In onze huidige tijd zijn er veel redenen om in de stress-
stand te functioneren. Denk aan hoge werkdruk of druk en
emoties in de privésfeer, maar ook verkeerde voeding (te
veel suiker, vet en cafeïne). Deze situaties zorgen ervoor dat
ons lichaam veel in de stressstand staat en te weinig in de
herstelstand. Wanneer de stressstand te lang de boventoon

voert, ontstaan klachten zoals vermoeidheid, energietekort
en vage pijnklachten. 

Pijn geeft stress (en andersom)
Langdurige pijnklachten met een onbekende reden zoals

chronische lage rugpijn, hoofdpijn en vage
buikpijn, zijn prikkels die ervoor zorgen dat de
stressstand wordt verhoogd. Het is immers
moeilijk om lekker te ontspannen met pijn-
klachten waarvan het onduidelijk is waar ze
vandaan komen en wanneer ze weggaan. Te
lang in een verhoogde stressstand zorgt ervoor
dat de spieren te lang gespannen staan waar-
door ze een 'verkrampt gevoel' kunnen geven en
er 'knopen' in de spieren ontstaan. Wanneer de
herstelstand ook te weinig zijn werk kan doen,
veroorzaakt dit ook weer meer pijnklachten en

zo blijft het cirkeltje rond.

Waarom met deze klachten naar de osteopaat? 
Wanneer de pijnklachten verminderd of zelfs opgelost kun-
nen worden, zit je lekkerder in je vel en is het makkelijker
om in stressvolle situaties goed te blijven functioneren. De
osteopaat kan ervoor zorgen dat de pijnklachten verminde-
ren of helemaal verdwijnen, en zorgt er zo ook voor dat de
herstelstand beter kan functioneren. In veel gevallen kan
het nuttig zijn om voor bepaalde stressgerelateerde klach-
ten andere zorgverleners in te schakelen. Bijvoorbeeld voor
een positieve verandering van de leefstijl of een aanpassing
van het voedingspatroon. De osteopaat zal u daarin advise-
ren en desgewenst verwijzen voor extra advies.
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Minder stress in 2013? Dat klinkt als een goed voor-

nemen. Maar wat is stress eigenlijk en wat doet het

met ons lijf?
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