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VAN STRESS- NAAR BLOKBEEST MET DE

Rustig, beheerst en—gelukkig—met vaste
hand... Echte stressmanagers, die Topdokters
opVIER.Vanhenkunnen studentennog iets
lerenover hoe zij in de examenperiodede
zenuwenonder controle kunnenhouden.

OORCHIRURG ERWIN OFFECIERS (GZAWILRIJK)

«Naar analogie met ‘slow food’
pleit ik voor ‘slow study’»
«Ik studeerde thuis endaarkwamgeen troepop tafel.
Gezondeenregelmatigevoeding is evenbelangrijk
voorde functie vandehersenenals voorde spieren.
Omteontspannenspeelde ikpianoen las ikboeken.
Vanexamenstresshad ikweinig last. Ikwasenkelner-
veusvoordievakkenwaarvoor ikniet voldoendehad
gestudeerd. Ikhebnooitmedschehulpmiddelenge-
bruiktomtekunnenstuderen,maaréénkeer liet ik
mewelovertuigen tot eenmixvanstraffe, zwartekof-
fie encola.Omwakker teblijven.Dat lukte,maarop
hetmondelingeexamengeneticahad ikeencomplete
black-out toen ikdevragenschriftelijkmoest voorbe-
reiden.»

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

KINDERUROLOOG PIET HOEBEKE (UZ GENT)

«Ik studeerde al wandelend,
net zoals Aristoteles»

«Ikwerkte,meteenstrakkeagendawaarin ik rea-
listischprobeerde teplannen.Omde tweeuur

namikeenkortepauzeomdekrant te lezenof een
wandelingetje temaken. Eénkeerperdagpau-
zeerde ik langerenging ik fietsen, zwemmenof

evendesauna in.Maar ik zondigdeook tegen
nogalwat regels: ikdronk toenal veel koffie (nooit
navieruur indenamiddag) en indie tijd rookte ik
ook tussenhet studerendoor.Deavondvooreen

examenprobeerde iknietmeer teblokken, omdat
ikgeloofdedatmijnhersenen tijdnodighadden

omdeopgedanekennis tekunnenreproduceren.»

«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 wan-

delend en schreef de leerstof op een bord.»en
aanrader!»

HOOFD-HALSCHIRURG PIERRE DELAERE (UZ LEUVEN)

«Water om de andere
zonden te compenseren»

«Ikdronkheel veel koffie en ik rookteook.Vijf-
endertig jaargeledenhing inheelwat studen-

tenkamers sigarettenrook. Inonsgemeen-
schapshuiskooktenweomdebeurt. Zelfmaakte
ikgerechtenopbasis van jagersaus, die je inpak-
jeskonkopenenenkelmoestopwarmen.Erwas
ookeenstadstuintje,waarweeenzelfgemaakte

houtenpingpongtafelhaddengeïnstalleerd.
Ideaal omteontspannen, alleenkregenwevaak
klachtenvanburenoverhetgetiktakvanhetbal-
letje.OokonzekothondTsara, eenMechelseher-
derdieweuithet asielhaddengehaald,waseen
bronvanontspanning.Ombeurtengingenwe

ermeewandelen.»

«Drink gespreid over de dag regelmatig een
glas plat water.Ik weet niet of er een weten-

schappelijke verklaring voor is,maar zelf on-
dervond ik dat water andere (kleine) zonden op
het vlak van eten en drinken kan compenseren.»

TIP

HANDCHIRURG ILSE DEGREEF (UZ LEUVEN)

«Naar het examen met het
idee dat je al een nul hebt»
«Ikwaseenecht stressbeest.Naelkexamendacht
ikgebuisd te zijn.Gelukkigaltijdonterecht!En
dankreegmijnmoederhet teverduren. Ikdronk
nooit koffie,maaréénkeer, opdevooravondvan
hetexamenanatomie inhet tweede jaar, deed ik
het toch.Omdat ikniet gewendwasaancafeïne,
kroop ik inbedmet serieuzehartkloppingen. Tij-
denshetblokkenhield ikvanknabbelen:opstuk-
jes selder,wortels, bloemkool...Mamakookteook
altijdheel gezond.Hetklinktvreemd,maar ik stu-
deerde steevast voormijnklein zwart-wit tv’tje.
Opdeachtergrond,maakte ikmezelfwijs.Maarei-
genlijkkeek ikookvaak:naarhetnieuwsof spel-
programma’s.Datwerkteheel 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 psycholo-

gisch,maar het brengt rust in het hoofd.»

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

tipsvanTopdokters

NEUROLOOG STEVEN LAUREYS (CHU LUIK)

«Wakker met lichtspots
en koude douche»
«Uiteraardhad ik stress.Maar ikdronkgeenkoffie
ennamgeensupplementen.Wéldronk ik liters
kraantjeswater. Er stonddaaromaltijd een fles
naastmijnbureau, omdat ik zovaakmoestplas-
sen! Ik liet lichtspots aanomwakker teblijven.Bij
mamathuiskreeg ikkoude rijstmetgroenten
voorgeschoteld, gezonden lekker.Opkotat ikvaak
koude ravioli uit blik, niet echt eenaanrader... Om
teontspannenging ik rotsklimmenof lopen inhet
Zoniënwoud. Ikwas somszoverstrooiddat ikhet
eersteexamen—fysica—misteomdat ikeenver-
keerduurgenoteerdhad.»

«Een goed alternatief voor koffie is veel water,
licht én op en tijd en stond een koude douche.
Studenten mogen zich ook niet laten intimide-

ren door het volume van de leerstof.»

NEONATOLOOG LINDE GOOSSENS (UZ GENT)

«Gespin van kat op mijn
schoot maakte rustig»

«Stresshad ikenkelopdedagvanhetexamenzelf.
Danstond ikheel vroegopomdat ikper semijn

cursusnogeenshelemaalwildedoornemen. Tij-
densdeexamenswoonde ik thuiswaarmijnmoe-
dergezondén lekkerkookte.Al kreeg ikals vier-
uurtje altijdkoekjesof taart. Toenmijnzusnog
studeerde,wasdatvieruurtjeons ‘kletsuurtje’.

Hulpmiddelengebruikte ikniet. Ikdronk toennog
koffieof theemetmate,wat iknunietmeerkan

zeggen!Wél studeerde ikvaakmetmijnkatopde
schoot, vanhetgespinkreeg ikeen rustiggevoel.

En ikvoeldememinderalleen. Tussenhetblokken
doorging ik regelmatig fietsen, langsdeLeie.Dat

ontspandeenwerdal snel eensoort ritueel.»

«Een realistische studieplanning is goud
waard én geeft je meer rust en vertrouwen.

Begin er op tijd aan!» TIP
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«Gezonde
pepmiddelen

vind je in de natuur»


