


Roofbouw, dat is niks voor jou. Je hebt 
hart voor je werk en het is je niet snel te 
veel. Toch klaagt tweederde van het UTA
personeel in de bouw en infra over stress. 
AJs jij tot die mensen behoort, dan is deze 
folder voor jou bestemd. 
Wat is roofbouw precies? Wat gebeurt er 
in je lichaam? Hoe merk je dat er wat aan 
de hand is? En hoe kom je er weer vanaf? 

AAN OF UIT. Je lichaam weinig brandstof bijtankt, 

heeft twee standen: aan loopt het risico met een 

en uit. Als je werkt, staat lege tank te komen staan. 

de knop op 'aan'; je Einde race. 

verbruikt dan energie. 

Staat de knop op 'uit', dan GEEN VERSCHIL. Je 
laad je weer op. Staat je lichaam verbruikt energie, 
lichaam te lang op 'aan', zoals de raceauto op 
dan creëer je een tekort benzine rijdt. Als je werkt, 

aan energie. verstook je veel energie. 

Of je het nu met je handen 
EEN PITSTOP. Vergelijk of je hoofd doet, dat maakt 
het met een Formule-i geen verschil. 's Avonds op 
race. Iedere coureur gaat de bank en 's nachts in 

met genoeg benzine van bed rust je uit. Je 

start, maar moet ook af en voorraden worden dan 

toe bijtanken. Wie een aangevuld. Werk je extra 

pitstop overslaat of te hard, dan ook extra rust. 

BIJTANKEN. Ben je 's even langer doorwerkt. 

ochtends nog steeds moe? Nog even iets afmaken, of 

Of heb je 's avonds een belangrijke deadline 
nergens meer zin in? Dan halen. En dat dag na dag, 

kan dat komen doordat je terwijl je te weinig tijd 

de afgelopen tijd heel hard neemt om je voorraden 

gewerkt hebt. En te weinig weer aan te vullen. Dan 

hebt bijgetankt. Meestal raakt je lichaam uitgeput. 

gaat dit weer over als je En uiteindelijk word je -

extra rust neemt. hoe dan ook - ziek. Zoals 

de raceauto uiteindelijk stil 

DAG NA DAG. Zoals de komt te staan. Dit is 

coureur net in de staart roofbouw. 
van zijn voorganger zit en 

dat ene extra rondje wil 

rijden. Nog even niet de 

pits induikt. Zo kan het 
gebeuren dat jij ook net 



OOG IN OOG. Uit de tijd dat we nog met 
knuppels rondliepen en in grotten woonden, stamt 
een mechanisme dat ook in ons moderne lichaam 
een rol speelt. Stel dat je opeens oog in oog staat 
met een beer. Dan kun je twee dingen doen: 
vechten of vluchten. Je lichaam reageert 
bliksemsnel en schakelt totaal om: je hart gaat 
sneller kloppen, je ademhaling versnelt. Alles om 
de vlucht of het gevecht zo succesvol mogelijk te 
maken. Die reactie levert je extra - dure -
energie. Duur, want het gaat ten koste van 
andere functies, bijvoorbeeld je spijsvertering. 

ALS EEN OERMENS. Dit mechanisme is in de 
loop der eeuwen niet veranderd. Hierdoor reageer 
jij nog steeds net zo als de oermens bij bedreiging 
door een dier. Alleen zitten de beren nu vaak in 
je hoofd. Bijvoorbeeld geldzorgen of angst voor 
ontslag. Eigenlijk heeft je lichaam dus drie 
standen: naast 'aan' en 'uit' ook een soert van 
'turbo-stand'. 

DE ALARMBEL KLINKT. In een brandweer
kazerne zie je dit ook terug. Als er geen bqJnd is, 
zitten de brandweermannen in alle rust voor de tv 
of verdiept in een tijdschrift. Maar dan klinkt de 
alarmbel. Als een geoliede machine reageert het 
corps op het signaal. Iedereen weet wat hij · 
moet doen, kent zijn taak. Alles of niets, 
net als je lichaam. 

ALLE HENS AAN DEK. Door dit 'alles ~ \ 
of niets'-principe maak je extreem veel~'\ 
energie aan. Daar heb je geen invloed 
op. Je lichaam kan dus maar op één manier op 
een bedreiging reageren: alle hens aan dek. 
Hierdoor voel je je na een periode met veel • ., 
'alarmfases' ook extra moe. Je moet a.> ~ • 
dan meer rust nemen dan normaal. : "' • ~ ~· • , ~ .. 

· .... 



ENERGIETEKORT. De moderne mens 
heeft vooral met stressverschijnselen 'van binnen' 

te maken door lichamelijk energietekort. Een examen, 
hoge werkdruk, strakke deadlines. Als er dan sprake is van 

vermoeidheid, reageert het lichaam zoals de oermens bij het 
ontwaren van een beer: de 'turbo-stand' wordt ingeschakeld. 

DURE ENERGIE. De 'turbo-stand' zorgt ervoor dat je kunt vechten of vluchten. 
Maar ook dat je door je moeheid heen kunt trappen. En dat je zonder In te zakken 

door kunt werken, bij overwerk of een deadline, ook a/Is je normale energie uitgeput. 
Dat is op zich mooi. Maar in die stand verbruik je dure energie en dat vraagt om meer 

hersteltijd. Wie heftig stookt, zal zijn brandstof extra moeten aanvullen. 

VAN KWAAD NAAR ERGER. Als je te lang in de 'turbo-stand' verkeert, leidt dat tot een 
steeds grotere behoefte aan herstel. Waar je vervolgens niet aan toe komt. Wat weer 
chronische vermoeidheid als resultaat heeft. Die vicieuze cirkel doorbreek je op een gegeven 
moment niet meer. En dan krijg je fysieke klachten: te weinig energie voor een gezonde 
spijsvertering, voor een goed immuunsysteem. 

Het draait om herstel 
EEN INSTRUMENT. Een topsporter weet als geen ander dat het lichaam een instrument is. 
Een instrument dat je goed moet behandelen. Vroeg naar bed, goed eten, niet drinken en 
roken. Dit alles om een topprestatie te kunnen leveren. Verstandig trainen hoort daar ook 
bij. Een voetballer zal na een wedstrijd maar licht oefenen. Een marathonloper beperkt 
het aantal keren dat hij een wedstrijd loopt. 

UITPUTTINGSSLAG. Eigenlijk zou iedere werknemer als een sporter moeten 
leven. Alleen is een wedstrijd of een marathon een duidelijker uitputtingsslag 

dan een zware werkdag. Veel harde werkers hebben de neiging om 
vermoeidheid niet helemaal serieus te nemen. Een weekendje rust, 

dan moet het maar over zijn. En vaak is dat gelukkig ook zo. 



, 
; 

r aa11 doe11? 

PIK SIGNALEN OP. Op de eerste plaats: houd je eigen lichaam in de gaten, pik signalen op. Ben je 
moe, pak dan de rust die je nodig hebt. Een ontspannen begin van de dag doet wonderen, gebruik alle 
tijd om rustig op te starten. Neem tijdens de dag regelmatig een pitstop, even een pauze. Ga vooral 
niet haasten en jakkeren, dit zet je onnodig onder druk en kost veel energie . En: neem je werk niet 
mee naar je vrije tijd . 

STEL PRIORITEITEN. Krijg je extra werk op je bord, zorg dan dat er wat anders af gaat. Stel samen 
met je leidinggevende prioriteiten vast, zeker als een collega uitvalt. Twee of meer dingen tegelijk 
doen is ook af te raden. Je concentreren op één zaak is veel makkelijker en werkt zeker prettiger. En: 
maak van je hart geen moordkuil, doorzeurende irritaties en conflicten vreten energie . 

EN BLIJF LACHEN. Doe iedere dag iets leuks, voor jezelf en voor anderen. Klinkt raar, maar je zult je 
er beter door voelen. Zorg ervoor dat je blijft lachen en genieten; dat is het beste tegengif tegen 
stress. Denk aan lichaamsbeweging. Elke dag een wandeling na het werk doet wonderen. En mocht je 
ondanks al deze tips het idee hebben dat je in de gevarenzone zit, doe dan de kippenkuur: ga drie 
weken lang met de kippen op stok ... 

CSR CENTRUM 

T 0800 • 0231773 

INFO@ ROOFBOUWNIKSVOORJOU. N L 

WWW. ROOFBOUWNIKSVOORJOU. N L 
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H DE EFFECTEN. Waaraan 
merk je dat je roofbouw 
pleegt? Om te beginnen: je 

~ 
bent of erg moe of heel erg 
opgefokt. Wat je ook 
merkt, zijn de effecten van 

~ 
stijgende hersteltekorten. 
Hiernaast tien punten 
waaraan je roofbouw kunt 
herkennen. 

~ 
GEEN WEG MEER TERUG. 
Roofbouw begint dus niet 
van de ene op de andere 

~ 
dag. Het begint heel klein, 
het sluipt er langzaam in. 
Als je niet ingrijpt, gaat het 
van kwaad tot erger. Dan 
kom je vroeg of laat op het 

~ 
punt dat er geen weg meer 
terug is. 

ONHERKENBAAR. Je 

~ gedrag verandert. Niet 
alleen voor jezelf, maar ook 
voor je gezin en omgeving . 

~ 
word je onherkenbaar. Dat 
dit met een tekort aan 
energie te maken heeft, is 

" ~ 
lastig voor te stellen. Net 
als dat het niet meer 

~ overgaat door een paar 
dagen vrij te nemen. 

HET ROER OM. Alleen 

~ 
door krachtig in te grijpen 
kun je weer de oude 
worden. En hierbij geldt dat 

0 hoe dieper je in het 
roofbouwproces zit, hoe 
verder het roer om moet. 

~ 
En des te langer gaat het 
herstel duren. 


