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weekend 30 en 31 mei 2015

VAN STRESS- NAAR BLOKBEEST MET DE

tips van Topdokters
Rustig, beheerst en — gelukkig — met vaste
hand... Echte stressmanagers, die Topdokters
op VIER. Van hen kunnen studenten nog iets
leren over hoe zij in de examenperiode de
zenuwen onder controle kunnen houden.
JOKEVAN CAESBROEK

KINDERUROLOOG PIET HOEBEKE (UZ GENT)

«Ik studeerde al wandelend,
net zoals Aristoteles»
«Ik werkte, met een strakke agenda waarin ik realistisch probeerde te plannen. Om de twee uur
nam ik een korte pauze om de krant te lezen of een
wandelingetje te maken. Eén keer per dag pauzeerde ik langer en ging ik fietsen, zwemmen of
even de sauna in. Maar ik zondigde ook tegen
nogal wat regels: ik dronk toen al veel koffie (nooit
na vier uur in de namiddag) en in die tijd rookte ik
ook tussen het studeren door. De avond voor een
examen probeerde ik niet meer te blokken, omdat
ik geloofde dat mijn hersenen tijd nodig hadden
om de opgedane kennis te kunnen reproduceren.»

«Ik studeerde thuis en daar kwam geen troep op tafel.
Gezonde en regelmatige voeding is even belangrijk
voor de functie van de hersenen als voor de spieren.
Om te ontspannen speelde ik piano en las ik boeken.
Van examenstress had ik weinig last. Ik was enkel nerveus voor die vakken waarvoor ik niet voldoende had
gestudeerd. Ik heb nooit medsche hulpmiddelen gebruikt om te kunnen studeren, maar één keer liet ik
me wel overtuigen tot een mix van straffe, zwarte koffie en cola. Om wakker te blijven. Dat lukte, maar op
het mondelinge examen genetica had ik een complete
black-out toen ik de vragen schriftelijk moest voorbereiden.»

TIP

HANDCHIRURG ILSE DEGREEF (UZ LEUVEN)

TIP

HOOFD-HALSCHIRURG PIERRE DELAERE (UZ LEUVEN)

«Water om de andere
zonden te compenseren»
«Ik dronk heel veel koffie en ik rookte ook. Vijfendertig jaar geleden hing in heel wat studentenkamers sigarettenrook. In ons gemeenschapshuis kookten we om de beurt. Zelf maakte
ik gerechten op basis van jagersaus, die je in pakjes kon kopen en enkel moest opwarmen. Er was
ook een stadstuintje, waar we een zelfgemaakte
houten pingpongtafel hadden geïnstalleerd.
Ideaal om te ontspannen, alleen kregen we vaak
klachten van buren over het getiktak van het balletje. Ook onze kothond Tsara, een Mechelse herder die we uit het asiel hadden gehaald, was een
bron van ontspanning. Om beurten gingen we
ermee wandelen.»

«Naar het examen met het
idee dat je al een nul hebt»

«Ik was een echt stressbeest. Na elk examen dacht
ik gebuisd te zijn. Gelukkig altijd onterecht! En
dan kreeg mijn moeder het te verduren. Ik dronk
nooit koffie, maar één keer, op de vooravond van
het examen anatomie in het tweede jaar, deed ik
het toch. Omdat ik niet gewend was aan cafeïne,
kroop ik in bed met serieuze hartkloppingen. Tijdens het blokken hield ik van knabbelen: op stukjes selder, wortels, bloemkool... Mama kookte ook
altijd heel gezond. Het klinkt vreemd, maar ik studeerde steevast voor mijn klein zwart-wit tv’tje.
Op de achtergrond, maakte ik mezelf wijs. Maar eigenlijk keek ik ook vaak: naar het nieuws of spelprogramma’s. Dat werkte heel ontspannend.»

«Een raad die ik mijn kinderen geef:ga altijd naar
het examen met de ingesteldheid dat je een nul
hebt en enkel punten kan verdienen.Denk niet
dat je punten kwijt bent als je een vraag niet
weet,maar denk ‘omgekeerd’.Puur psychologisch,maar het brengt rust in het hoofd.»

TIP
NEUROLOOG STEVEN LAUREYS (CHU LUIK)

TIP

NEONATOLOOG LINDE GOOSSENS (UZ GENT)

«Gespin van kat op mijn
schoot maakte rustig»
«Stress had ik enkel op de dag van het examen zelf.
Dan stond ik heel vroeg op omdat ik per se mijn
cursus nog eens helemaal wilde doornemen. Tijdens de examens woonde ik thuis waar mijn moeder gezond én lekker kookte. Al kreeg ik als vieruurtje altijd koekjes of taart. Toen mijn zus nog
studeerde, was dat vieruurtje ons ‘kletsuurtje’.
Hulpmiddelen gebruikte ik niet. Ik dronk toen nog
koffie of thee met mate, wat ik nu niet meer kan
zeggen! Wél studeerde ik vaak met mijn kat op de
schoot, van het gespin kreeg ik een rustig gevoel.
En ik voelde me minder alleen. Tussen het blokken
door ging ik regelmatig fietsen, langs de Leie. Dat
ontspande en werd al snel een soort ritueel.»

«Een realistische studieplanning is goud
waard én geeft je meer rust en vertrouwen.
Begin er op tijd aan!»

«Naar analogie met ‘slow food’
pleit ik voor ‘slow study’»

«Neem je tijd om de leerstof rustig te ‘herkauwen’,
zonder tijdsdruk.Slow study is hét middel tegen
examenstress.»

«Ik ben een aanhanger van de ‘wandelschool’ van
Aristoteles.Die wandelde met zijn leerlingen
terwijl hij hen lesgaf.Hij geloofde dat de geest
zo meer kon absorberen.Ook ik blokte al wandelend en schreef de leerstof op een bord.»en
aanrader!»

«Drink gespreid over de dag regelmatig een
glas plat water.Ik weet niet of er een wetenschappelijke verklaring voor is,maar zelf ondervond ik dat water andere (kleine) zonden op
het vlak van eten en drinken kan compenseren.»

OORCHIRURG ERWIN OFFECIERS (GZAWILRIJK)

«Wakker met lichtspots
en koude douche»

«Uiteraard had ik stress. Maar ik dronk geen koffie
en nam geen supplementen. Wél dronk ik liters
kraantjeswater. Er stond daarom altijd een fles
naast mijn bureau, omdat ik zo vaak moest plassen! Ik liet lichtspots aan om wakker te blijven. Bij
mama thuis kreeg ik koude rijst met groenten
voorgeschoteld, gezond en lekker. Op kot at ik vaak
koude ravioli uit blik, niet echt een aanrader... Om
te ontspannen ging ik rotsklimmen of lopen in het
Zoniënwoud. Ik was soms zo verstrooid dat ik het
eerste examen — fysica — miste omdat ik een verkeerd uur genoteerd had.»

TIP

«Een goed alternatief voor koffie is veel water,
licht én op en tijd en stond een koude douche.
Studenten mogen zich ook niet laten intimideren door het volume van de leerstof.»

TIP
Foto’s SBS, Vier

Klassiek geschoolde huisarts, gezonde
interesse in natuurlijke alternatieven en
gespecialiseerd in beschavingsziekten
zoals burn-out: met dokter Jutta zit je safe.

«Gezonde
pepmiddelen
vind jeindenatuur»
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