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Introductie
Het is een ingewikkelde periode. Opeens is onze vertrouwde wereld veranderd in een
hele andere wereld. Er is veel onduidelijkheid. Hoe gaat het allemaal met het
coronavirus? Blijven we gezond? En blijft mijn familie gezond? Hoe moet het met mijn
inkomen? Kan ik nog wel veilig naar mijn werk? Hoe moet het toch allemaal in de
komende periode? Ongetwijfeld zul jij vergelijkbare vragen hebben gehad en je zorgen
hebben gemaakt. En wellicht is alle informatie en de wereld al weer helemaal veranderd
op het moment van schrijven en het moment dat jij dit werkboek leest. 
 
De manier waarop we voorheen controle en de grip op ons leven hielden, het
gezinsleven en onze gedachtes, is in kort tijd veranderd. Je merkt misschien aan jezelf
dat dit je onrustig, somber, angstig of onzeker maakt. Daarom ben je waarschijnlijk ook
aan dit werkboek begonnen. Wij hebben uitleg verzameld en opdrachten om je er door
heen te helpen.
 
Corona-stress terwijl je kinderen thuis hebt
Corona-stress is bij nagenoeg iedereen in meer of mindere mate aanwezig. Als je ouders
bent van (jonge) kinderen komt er nog een extra dimensie bij kijken. Je hebt niet alleen
de zorg voor jezelf, je moet je ook vol inzetten om de boel thuis draaiende te houden.
Bijvoorbeeld omdat je ineens 24-uur per dag met je gezin thuis bent. Of omdat je
werkzaam bent in een van de beroepen die onze maatschappij nu overeind houdt en je
dit moet combineren met kinderen die thuis zitten of mantelzorg.
 
De back-up van familieleden of vrienden zijn opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Even
je hart luchten bij een vriendin of een rondje rennen met een vriend is niet meer zo
gemakkelijk. En juist als je stress ervaart of angstige gevoelens hebt, is ontspanning en
van je af praten goed. 
 
Zelf aan de slag met je angst
Om klachten aan te pakken is verandering nodig. En die verandering bereik je door je
kennis te vergroten en vooral te oefenen! 
 
Dit werkboek geeft je praktische tips, handvaten en opdrachten om meer grip te krijgen
op je gedachtes, gevoelens en gedrag. 
 

Heel veel succes, het gaat je lukken!
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Vanaf september start ik met de opleiding tot Infant Mental Health-specialist. 
 
Ik werk met kinderen en hun ouders waarbij ik hulp bied bij allerlei
ontwikkelingsproblemen van kinderen en te maken heb bij allerlei lastige
facetten van het ouderschap en opvoedingstaken.
 

Mijn naam is Zillah Holtkamp, moeder van twee vrolijke meiden. Zij zorgen
dat elke dag een verrassingseffect heeft, want sinds ik moeder ben loopt
niets meer zoals ik vooraf plan :-). Daarnaast werk ik als Infant Mental Health-
specialist/psycholoog en heb ik het platform IMH Nederland opgezet. Mijn
werk laat mij gelukkig zien dat ik niet de enige moeder ben die met van alles
worstelt. Op mijn site www.imhnederland.nl mix ik mijn ervaring als moeder
met de kennis vanuit mijn werk en hopelijk geeft dit wat inspiratie en concrete
handvaten bij de grote ontdekkingstocht van het ouderschap.

Wil je alvast verhalen van anderen
horen (want je bent echt niet

alleen!)?  Op dit YouTube kanaal
vloggen verschillende psychologen
die nu met hun kinderen thuis zitten

over alles wat er op hen afkomt.
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Je gedrag veranderen vraagt tijd en aandacht. Het vraagt dat je af en toe even stil staat
en aan jezelf vraagt hoe het met je gaat. Stil staan bij wat jij nodig hebt, iets wat veel
ouders met kinderen niet goed lukt vanwege alle drukte die het gezinsleven met zich
meebrengt.  Maar het is nodig, om regelmatig ruimte voor jezelf te creëren…want als het
goed gaat met ouders, gaat het vaak ook goed met de kinderen. Het is niet voor niets dat
ze in het vliegtuig zeggen dat je eerst je eigen zuurstofmasker moet pakken, voordat je
jouw kinderen het zuurstofmasker geeft. 
 
Zo werkt het feitelijk ook met angsten of stemmingsklachten. Voel jij je beter, dan gaan je
kinderen ook relaxter met de situatie om. Je zult merken dat er binnen je gezin minder
stress is en er ruimte komt voor andere gezellige gezinsactiviteiten. En dat is wat jij als
ouder natuurlijk graag wil, anders was je niet aan dit werkboek begonnen.
 
 

Tip: Reflectieschriftje:
Wist je dat schrijven je heel erg helpt om na te denken over hoe
het met jezelf gaat. Je creëert een moment
van rust en reflectie en het geeft inzicht, energie en ruimte voor
creativiteit. Het is niet voor niets dat mensen een dagboek
bijhouden. Er zijn nieuwere varianten van een dagboek,
bijvoorbeeld “morning pages”. Even de ochtend starten door lekker
van je af te schrijven. Natuurlijk zijn er ook veel verschillende
opties om op een digitale manier te schrijven, net wat bij je past. 
 
Kortom: Schrijven werkt! We raden je dan ook aan om een
notitieboekje of map te gebruiken voor deze methode. Dan kan je
daar al je oefeningen in doen, kun je het er gemakkelijk bij pakken
en tussendoor schrijf je lekker je gedachtes van je af.

H 1: De voorbereiding
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Zelf aan de slag met je angst
De methode is zo opgebouwd dat je kunt werken aan je eigen ervaren klachten en op
een moment dat het jou uitkomt. We geven je theorie en delen inzichten in hoe het werkt
in je brein en je lichaam. Dit doen we allemaal vanuit bewezen methoden uit de
psychologie behandelingen die we dagelijks geven. We werken daarbij met elementen uit
de cognitieve gedragstherapie, mindfullnes en positieve psychologie. Bij de combinatie
van theorie en opdrachten, kan je jouw eigen tempo pakken en rustig op de bank aan de
slag.  Je vindt de theorie voorin dit document en de oefeningen in het tweede gedeelte.
De hoofdstukken en bijbehorende oefeningen hebben dezelfde nummering.
 
Omdat de tijd van ouders altijd erg beperkt is, willen we natuurlijk dat dit werkboek
zorgt dat er iets bij je verandert! En dat je die verandering zelf ook opmerkt. Daarom kun
je gelijk aan de slag met opdracht 1a.
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Bij dit hoofdstuk:
Opdrachten

1a en 1b



Angsten en last van schommelingen in je stemming horen bij het leven. Het hoeft niet
elke dag leuk te zijn, al zouden we dat misschien voor ons gevoel wel het liefst willen. In
een tijd waarop het op sociale media lijkt als het hebben van kinderen altijd een grote
gezellige boel is,  is het goed om realiseren dat het leven zijn ups en zijn downs kent.
Juist ook bij jonge kinderen. Het verantwoordelijkheidsgevoel, je eigen onzekerheid over
het ouderschap, hormonen die door je lijf vliegen, de drang om goed te functioneren op je
werk en slaaptekort – deze jaren zijn een roofbouw op je eigen lijf. Psychische klachten
kunnen er dan zo in sluipen. Ze doen het namelijk goed op slaapgebrek en een halve of
soms zelfs lege batterij. 
 
In welke mate en in welke vorm je psychische klachten ervaart is afhankelijk van een
aantal factoren. Zo is de kans groter dat je last krijgt van angstklachten als je als in je
karakter angstiger bent aangelegd. De kans dat je somberder wordt hangt ook samen
met je karakter, maar kan ook komen doordat er een opeenstapeling van negatieve
gebeurtenissen plaats heeft gevonden. Op een gegeven moment is het dan niet zo gek
dat je alles niet meer zo rooskleurig inziet. 
 
Belangrijk om te noemen is dat al deze negatieve gevoelens en gedachtes er mogen zijn.
Je bent geen superheld die zich altijd goed hoeft te voelen. Ook ben je zeker niet de
enige die klachten ervaart. Ruim 4 op de 10 Nederlanders heeft ooit in hun leven een
psychische aandoening gehad. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen met lichte
klachten. 
 
Angstwegen
Door het gejaagde leven van tegenwoordig en alle aandacht die naar de kinderen gaat,
heb je als ouder vaak niet eens door dat je in een bepaald patroon verzand bent. Voor de
een is dit een patroon van controle houden, voor de ander is dit een patroon van negatief
of prikkelbaar reageren en weer een ander reageert door zoveel mogelijk van huis weg te
zijn. Patronen ontstaan doordat je jarenlang op dezelfde manier denkt of dingen op
dezelfde manier doet. Het denken in je hoofd bestaat uit een netwerk. In de documentaire
“the beginning of life” van Netflix wordt het denken ook wel uitgelegd als de straten van
Parijs. In Parijs heb je smalle steegjes en grote snelwegen. De wegen verbinden plekken
met elkaar. Net als in je hersenen, waar ook allerlei banen lopen. Een baan in je
hersenen is ook een verbinding tussen dingen. Bijvoorbeeld: je hebt een plaatje in je
hoofd over een situatie en daar koppelen je hersenen een gedachte en/of een gevoel
aan. We noemen het ook wel verbinding, een verbinding tussen een plaatje (dit kan ook
een geur, gevoel of een geluid zijn) met wat je denkt of voelt. Als je dat plaatje weinig
ziet, of als je bij dat plaatje steeds wat anders denkt dan blijft de verbinding tussen die
twee dun. Ook wel een smal steegje in Parijs. Er komt niet veel verkeer door. Komt dit
plaatje veel terug en blijf je steeds hetzelfde denken, dan krijg je een stevige verbinding,
of wel de snelweg door Parijs. 
 
 

H 2. Psychische klachten en ouderschap
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Om met je klachten aan de slag te gaan, is het belangrijk om te begrijpen hoe dingen in
je lijf samen hangen met je denken en je voelen. Dat doen we aan de hand van de
driehoek denken-voelen-doen. Dit wordt in de behandeling veel gebruikt om verbanden te
zien tussen klachten. 
 
Waarom deze driehoek bij corona-stress?
Door de constante informatiestroom, drukte en alle onzekerheden denken we
voortdurend over van alles en nog wat na. Dit kan zowel negatief als positief zijn. Het ene
moment op de dag denk ik: ‘Dit lukt me helemaal niet, ik bak er niks van’ en een moment
later: ‘Wat fijn om zo met z’n drietjes op dinsdagmiddag te lunchen, alles valt toch wel
mee.’ Hetzelfde geldt voor hoe je je gedurende de dag voelt. Gevoelens van rust, geluk
of blijdschap wisselen af met angst, irritatie of frustratie.
 
Juist nu in deze onzekere tijd, zien we dat gevoelens zich sneller afwisselen of soms
langer blijven hangen dan je van jezelf gewend. Eigenlijk is dat helemaal oké, want het is
ook een gekke periode. En bij een rare emotionele periode, hoort ook dat het onwenning
mag aanvoelen. Toch kan het fijn zijn om iets beter te begrijpen hoe alles met elkaar
samenhangt. 
 
Denken – voelen - doen
Hoe je denkt, bepaalt vaak hoe je je voelt. Hoe jij je voelt, beïnvloedt weer wat je gaat
doen. Wat je doet, heeft daarna weer effect op hoe je denkt en hoe jij je voelt. Kortom:
denken, voelen en doen hebben steeds effect op elkaar. Laten we beginnen door dit
eens uit te tekenen.

H 3. Driehoek denken - voelen - doen
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We weten vanuit de theorie daarnaast ook dat je tijdens stresserende momenten eerder
geneigd bent om terug te vallen op vaste patronen en daardoor eerder op een
vertrouwde snelweg terecht komt. De snelweg wordt je automatische denkpatroon. Juist
een coronacrisis is zo’n stresserende factor. Zorgen over gezondheid van jezelf, je gezin
of belangrijke anderen,  je financiën of gezinsleven zullen ervoor zorgen dat jouw
vertrouwde patronen de kop op steken. Voor de een is dit angst, voor de ander stress en
voor weer een ander somberheid.
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Anne: "Ik heb een sterke controle behoefte. Ik ben dan ook dol op to-do-lijstjes,
veel structuur in onze gezinsroutines en een strak geplande agenda. Het liefste

doe ik dat allemaal zo goed - en als het even kan ook nog zo snel mogelijk.
Opeens was daar het coronavirus. In de dagen voor de strenge maatregelen

gingen mijn emoties en gedachten alle kanten. Controle hebben over een situatie
waarover zoveel onduidelijkheden waren, zorgden er bij mij voor dat ik prikkelbaar

werd, alleen maar artikelen ging lezen over het coronavirus en adviezen zocht
over wat te doen. Ik kocht drie pakken papieren zakdoekjes, vier pompjes

handzeep, een extra blik poedermelk en een stuk of 10 potjes babyvoeding. (En
nee hoor, ik hamsterde geen wc-papier ;) ). Hiermee probeerde ik mijn controle

behoefte te voeden. Alle onzekerheden maakten mij geen leuke partner en
moeder. In de periode hierna lukt het mij om een weg te vinden en om te gaan

met de nieuwe situatie."

Bij dit hoofdstuk:
Opdracht 

2



Als je denkt dat het je toch niet goed doet en je je gefrustreerd en geïrriteerd voelt
vergroot dit de kans dat het ook niet lukt. Immers, als je al denkt dat je het niet goed doet,
let je minder op, heb je minder geduld waardoor een fout sneller gemaakt is. Bovendien
zoek je dan naar een bevestiging dat het ook niet goed gaat. Je eigen gedachten bepalen
gedurende de dag je gevoelens en wat je doet. Als je denkt: ‘Ach ik heb toch al twee
chocolaatjes gegeten, nu is het gezond eten al mislukt’, zul je je misschien schuldig of
mislukt voelen en is de kans groot dat je er nog meer eet (want wat maakt het dan nog
uit?). Een andere gedachte: ‘Die twee chocolaatjes waren lekker, ik pak nu het gezonde
eten weer op’ zal mogelijk voor het tegenovergestelde zorgen.
 
Wanneer je denkt: ‘ik ben ook zo vreselijk chaotisch, structuur aanbrengen kan ik toch
niet.’ dan is de kans dat het niet lukt om je een aan planning te houden ook veel groter.
Een gedachte als: ‘Ik ben dan wel chaotisch, maar met een beetje hulp van een
uitgeschreven planning en hulp van mijn partner, lukt het vast’ maakt dat je jezelf weer
heel anders voelt en je het ook anders doet.
 
‘Als ik naar de supermarkt ga, word ik vast besmet’ maakt bijvoorbeeld dat je je onzeker,
angstig of machteloos voelt. Wanneer je denkt: ‘Als ik mijn handen goed was, eventueel
handschoentjes draag, afstand houdt en niet aan m’n gezicht wrijf dan kan ik rustig naar
de winkel’ zorgt ervoor dat je veel rustiger naar de winkel gaat. 
 
Negatieve gedachtes zorgen er voor dat je vervelend of rot voelt en dit is weer van
invloed op je doen. Over het algemeen zien we dat bij negatieve gedachtes en gevoelens
ook bepaalde gedragspatronen horen. Zoals dingen niet doen, sneller opgeven en
bijvoorbeeld thuis blijven of op de bank blijven zitten in plaats van iets gaan doen.
Hieronder hebben we deze mechanismes weergegeven in de negatieve driehoek.
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denken

voelen     doen

'Denkfouten' maken

Dingen niet meer doen
Lastige situaties uit de weg gaan

Snel opgeven

Angstig
Gespannen
Geïrriteerd
Gestresst



En natuurlijk is er ook een positieve driehoek. Door positiever te denken, volgen er
positievere gevoelens als rust en geluk en dit maakt ook weer dat er ruimte is om dingen
anders te doen en nieuwe dingen te proberen.
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denken

voelen     doen

Positiever denken
Eigen krachten herkennen

Je valkuilen in denken herkennen

Dingen proberen
Nieuwe dingen gaan doen

Ontspannen
Rust
Blijdschap

In de volgende hoofdstukken zullen we een toelichting geven op de verschillende poten
van de driehoek. Hierbij zul je mogelijk zelf al goed merken dat er geen strikte scheiding
is tussen deze drie. Uiteindelijk is het een samenhangend geheel waarin jarenlange
patronen, geautomatiseerde processen en eerdere ervaringen een rol spelen. We geven
je oefeningen die je kunt gebruiken om jouw ervaren klachten te veranderen. Hiervoor nu
al een compliment: naast doen, denken en voelen is er nog een vierde belangrijke,
namelijk willen!

Bij dit hoofdstuk:
Opdracht

3



In dit hoofdstuk zoomen we in op het denken. We denken de hele dag door over van
alles en nog wat. Veel van dit denken gaat automatisch, zonder dat we ons hier echt van
bewust zijn. Gedachten komen en gaan. Een gebeurtenis of een bepaalde situatie kan
een trigger zijn om bepaalde gedachte te activeren. Het patroon van die gedachten
wordt gevormd door de dingen die we meemaken en/of over hoe we op iets terugkijken
(reflecteren). Op basis hiervan ontstaan er zogenoemde overtuigingen over onszelf of
een situatie. Deze overtuigingen zijn dus de basis van veel van onze automatische
gedachten.En je snapt al wel, iets wat jarenlang in je hoofd zit buig je niet zomaar even
om.
 
Denkstijlen
Je manier van denken kan gekleurd kan zijn door té negatieve of niet-constructieve
denkpatronen. Kort door de bocht worden dit ook wel ‘denkfouten’ genoemd. Iedereen
maakt deze denkfouten in meer of mindere mate. Vaak gaan ze onbewust, het zijn
namelijk snelwegen in je hoofd geworden. Wanneer denkfouten vaak en veel voorkomen
noemen we dit ook wel denkstijlen. Veel voorkomende vormen van denkstijlen zijn onder
andere:
 
     Emoties verwarren met feiten: je denkt dat iets waar is, omdat je het zo voelt (en
dus heel erg gelooft). ‘Ik voel aan dat het zo is, dus moet het wel zo zijn.’
 
     Teveel denken in moeten: strenge eisen stellen aan jezelf of anderen en hier geheel
aan moeten voldoen. ‘Ik moet er voor zorgen dat ik geen fouten maak.’ of ‘Ik moet mijn
uren kunnen werken, voor mijn kinderen kunnen zorgen en het eten op tijd op tafel
hebben’.
 
     Gedachten van anderen lezen: invullen wat de ander denkt of vindt. Zoals: ‘De
buurvrouw zwaaide niet naar mij, "ze zal vast denken dat ik me aanstel met dat corona
gedoe"
 
     Denken in rampen: Een te negatieve verwachting hebben van de toekomst zonder
rustig en met een open blik naar alle mogelijkheden te kijken. ‘Ik denk dat het niks wordt
met die nieuwe regeling van de overheid, ik word vast werkloos."
 
     Een mening als een feit beschouwen: Een denkfout die op de loer ligt met alle media
die op ons af komt. Uitspraken van je tante op Facebook of arts uit Amerika kunnen altijd
nog slechts een mening zijn in plaats van een feit. ‘Ik las of ik hoorde dat je elke dag je
keel met water moet spoelen’.

H 4. Denken
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     Denken in extremen (zwart-wit denken): iets is goed of slecht, mooi of lelijk etc.,
alles of niks: "Het moet helemaal schoongemaakt worden, want corona kan overal op
zitten. De lampen, ramen, vloer, kastjes". "Ik voel een kuchje, dat is corona. Ik kom vast
op de IC te liggen. Ik ga dood, moet ik nu al mijn afscheid regelen?"
 
     Denken vanuit selectieve aandacht: gedachtes baseren op ervaring opgedaan die
vertekend zijn door selectieve aandacht. ‘"Die oom heeft corona gekregen, en die collega
had een buurman die het ook al heeft. En in die stad 20 kilometer verder zijn er ook al 10
ziek, waarvan 1 zelfs al op de IC". Selectieve aandacht zorgt ervoor dat we eerder zien
wat we verwachten te zien.  
 
     Generaliseren: Je denkt dat iets wat gebeurt is altijd zo zal gaan. Of dat iets wat zich
nu in deze situatie heeft voorgedaan, ook in andere situaties zal gebeuren. Lezen over
het nieuws dat jonge kinderen corona krijgen bijvoorbeeld. We weten uit onderzoek dat
het bijna niet voorkomt, maar als we het nieuws lezen over die enkele situaties waarin het
wel gebeurd is, kun je denken dat het nu toch bij alle kinderen zo zal zijn. 
 
     Egocentrisch denken: je vergroot je eigen aandeel in negatieve zin. Het zal jouw
bijvoorbeeld veel vaker overkomen. Of het komt zeker door jou dat alles zo misgelopen
is. "Het komt door mij dat mijn ouders nu ziek zijn, ik had niet meer bij ze op visite moeten
komen" "zul je zien, ik krijg natuurlijk corona, en ik zal wel op de IC komen te liggen".
 
Denkfouten herkennen is heel helpend, want door je te realiseren dat je op een bepaalde
onhandige (en negatieve) manier denkt, kun je dit veranderen. Je krijgt ook meer inzicht
in hoe denken je voelen bepaalt. Hoe denken en voelen samenhangt, lees je in 
hoofdstuk 4.
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Wat we graag willen bij denkfouten is zorgen dat de stevige verbindingen verbreken of
verminderen. Je wil minder verkeer over je snelweg. Want met minder verkeer, krijg je
weer een smal steegje. En hoe meer verschillende smalle steegjes, hoe meer je bij elke
situatie kan kiezen voor een route die op dat moment past.
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Zillah: "Als ik naar mijn snelwegen van corona kijk, was het aantal coronadoden
de eerste weken heel prominent in mijn hoofd. Het was een snelweg in mijn

hoofd, zeg maar gerust de A1 bij Amsterdam, vijfbaans! Ik was steeds op zoek
naar coronanieuws, dus er kwam elk uur genoeg verkeer over die snelweg. Door

de snelweg minder te gebruiken (niet meer steeds naar het nieuws kijken, niet
meer allerlei plaatjes van de IC’s op te zoeken), werd het weer een smal straatje.
De positieve verbindingen, bijvoorbeeld dat handen wassen met zeep helpt, heb
ik versterkt. Ik heb een filmpje over het nut van handen wassen gekeken en ben

daar in gaan geloven. Als ik nu aan corona denk, ploppen die betere
verbindingen op. Zij zijn nu mijn snelwegen geworden.”

 
 

Bij dit hoofdstuk:
Opdrachten 

4a en 4b



Denken en voelen hangen met elkaar samen. Je gevoel is van invloed op je denken,
maar ook andersom. In een geëmotioneerde toestand ben je veel minder goed in staat
om rustig en kalm na te denken en je voelt dit vaak ook terug in je lijf.  
 
Je emoties beïnvloeden onbewust ook je interpretatie van dingen. Als je je goed voelt, zie
je vaak het positieve in van een situatie. Het lijkt dan alsof alles je mee zit. Andersom
geldt dat als het allemaal even niet lekker loopt, je ook het idee hebt dat dan ineens alles
tegenzit.
 
Emoties zijn dus erg belangrijk in ons dagelijkse leven. Er is niet voor niets al veel
onderzoek naar gedaan. Maar opvallend genoeg is de wereld van emoties er eentje
waarbij psychologen en onderzoekers nog veel verschillende ideeën hebben. Het is
namelijk behoorlijk lastig om gevoelens te vatten in taal, categorieën en kaders. Over het
algemeen wordt er aangenomen dat er ongeveer acht basisemoties zijn: blijdschap,
liefde, angst, woede, verdriet, verbazing, schaamte en walging. Onder deze grote
emoties valt een scala aan nuanceringen. Het is dus maar net tot in welk detail je jezelf
en je emoties ontleedt. Zo kan je bijvoorbeeld angst nog weer verder onderscheiden
in: onzekerheid, zorg, schrik en bezorgdheid.
 
Corona en ons gevoel van veiligheid
We voelen ons allemaal wel eens angstig, gespannen of ervaren stress. In de onzekere
wereld en rondom de coronacrisis ervaren we deze gevoelens nog meer. Dat is ook niet
gek, want er kleeft nogal wat aan corona. Er wordt gesproken over ziek worden en over
doden. Dat is iets wat je niet graag wil horen. Maar ook onze houvast verandert. Niemand
kan ons vertellen hoe het er over een paar weken uitziet. 
De emoties die we nu voelen zijn een logisch gevolg van al deze onzekerheid.
Niemand weet wat de nabije toekomst brengt. De emoties die momenteel door veel
Nederlanders gevoeld wordt, hangt sterk samen met de manier waarop de media ons
beïnvloedt. Hieronder valt ook zeker de social media. Emoties kunnen door alle
berichten op de socials extra negatief gekleurd worden. Bovendien, niet alle
posts die je ziet zijn op waarheid gebaseerd. Het is ook goed om je te realiseren dat wat 
vandaag ‘waar’ lijkt te zijn, morgen wellicht achterhaald is.

H 5. Voelen
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Tip: weet je van
jezelf dat je gevoelig bent voor extra

negatieve emoties door posts op
bijvoorbeeld Facebook of Instagram? Of ook

van uitgebreide achtergrond- en
opinieartikelen op nieuwsites? Stop met het

checken van deze media! Of beperk
het aantal momenten op de dag. Je zult
merken dat dit je ruimte en lucht geeft.



Hoe gevoel het lijf beïnvloedt 
Gevoelens als angst of stress geven lichamelijke reacties. Dat is logisch, want het lijf
probeert zich bij angst voor te bereiden op iets ergs. Het komt in de vechtstand, iets wat
we nog kennen van eeuwen geleden, toen we opeens een beer of een ander gevaarlijk
dier tegen konden komen. Maar er zijn nog meer overlevingsvormen. Hierover lees je in
het hoofdstuk 6. 
 
Bij stress gaat je bloeddruk omhoog, je hart gaat sneller kloppen, je spant je spieren
meer aan en haalt bijvoorbeeld sneller adem. Je bent klaar om te vechten of te vluchten!
De adrenaline zorgt ervoor dat je snel kan schakelen. Bij angst  voel je dus wel degelijk
lichamelijke sensaties als zweten, trillen, versnelde ademhaling, benauwdheid of
bijvoorbeeld hartkloppingen ervaren. En ook somberheid voel je in je lijf, je merkt dit aan
lichamelijke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn of bijvoorbeeld meer of minder eten.
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Zillah: “De eerste weken zocht ik houvast, ik wou het liefst weten hoe de hele
corona-crisis zou verlopen. Ik dacht echt dat als ik elk uur het nieuws zou horen,
ik dan zelf de puzzel wel zou kunnen leggen. Bovendien miste ik informatie over

de echte verhalen en ging op zoek hoe de Italianen het deden met boodschappen
doen en werk. Maar zolang ik de verhalen niet helder had, ging ik nog meer

controle zoeken. Dus ik ging alles poetsen. De hele dag met doekjes in de weer.
Mijn hoofd was vooral bezig om te zorgen dat de onzichtbare vijand niet bij ons in
huis zou komen. Is de vloer schoon? Zit er misschien iets op de plastic zak die ik
net gekregen heb? Is er corona op de jas gewaaid? Nemen de kinderen van alles

mee naar binnen? En ja…elk kriebelhoestje voelde ik. 
 

Mijn lijf sloeg enorm aan. Ik had het warm en koud tegelijk, had zweethanden…als
ik er nu aan terugdenk, jemig. Ik had geen ruimte meer voor ontspanning.”

 
 

Tip: belangrijk is je te realiseren dat
je lichaam en hoofd aan elkaar

verbonden zijn. Dat wat je denkt,
kun je dus ook letterlijk terug voelen

in je lijf. Denk je aan iets angstig,
dan bereid het lichaam zich voor op

het ergste. 



Herken je lichaamssignalen
Wanneer je gestresst of bang bent, zul je lichamelijke signalen bij jezelf opmerken. Niet
voor iedereen is dit even gemakkelijk. Wanneer je veel te hard aan het werk bent waarbij
je wellicht de nodige stress voelt, kun je bijvoorbeeld pas in de gaten hebben dat je 
met verkrampte schouders zit op het moment dat je hoofdpijn hebt of veel pijn ervaart.
Sommigen mensen merken zelfs hun hoofdpijn niet op en krijgen het pas in de gaten als
ze tegen een burn-out aanlopen. Een ander persoon is heel erg ‘in sync’ met z’n gevoel
en merkt kleine veranderingen veel sneller op. Dit kan ook weer in een uiterste slaan,
waarbij je alle kleine prikkeltjes en sensaties uit je lijf opmerkt.
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Anne: “Voor mij is het onderdeel voelen het minst van nature aanwezig als ik het
vergelijk met denken en doen. Ik ben snel geneigd om te rationaliseren en maar
gewoon te doen. Ik vergeet vaak even te checken wat ik voel. In periodes heb ik
mijn nek bijvoorbeeld helemaal vast zitten: een reminder dat ik weer veel te lang

niet gevoeld heb. Wanneer ik vergeet even bij mezelf in te checken hoe ik me
voel, verkramp ik mijn nek en schouders. Ik ga dan altijd net iets over mijn eigen

lichamelijke grenzen heen door bijvoorbeeld toch nog even iets af te maken
wanneer ik me moe voel. Heel vaak  gaat dit goed, maar af en toe komt het voor

dat ik even op de rem moet. Lichamelijke klachten zoals hoofd- of nekpijn
steken dan de kop op. Voor mijzelf een teken dat ik te weinig ingecheckt heb

met m’n gevoel. 
 

Tip (mede op basis van eigen ervaring): creëer check momentjes wat betreft je
gevoel. Adem even in tot in je buik en scan je lichaam. Ik doe dit bijvoorbeeld

door op m’n fitbit de ademoefening te doen. In drukke periodes stel ik voor
mezelf herinneringen in op m’n telefoon om dit soort korte

momenten vol te blijven houden.”

Bij dit hoofdstuk:
Opdracht 

5



De derde poot van de driehoek is doen. Gedrag kan een voortvloeisel zijn uit
automatische gedachtes en patronen, maar kan ook een oorzaak zijn voor bepaalde
gedachtes en gevoelens. Als mensen hevige angst of stress voelen zal dit een gedrag-
en fysiologische reactie geven. Je las hier al wat over in hoofdstuk 5.
 
Vechten, vluchten of bevriezen
De drie reacties: vechten, vluchten of verstoppen zijn het resultaat van mechanismes die
al jarenlang biologisch gezien heel effectief zijn. Dit zijn als het ware oerinstincten. Als
er gevaar is dan vlucht je, als je wordt aangevallen dan vecht je. Als je even niet meer
weet welke het beste past en/of je raakt in de war dan kan bevriezen een passende
tactiek zijn. Bevriezing kan bijvoorbeeld voor een kwetsbaar dier heel helpend zijn om
aan een jachtvijand te ontsnappen. Door verstijving kan de vijand denken dat je al geen
prooi meer bent. 
 
Bij angst is de meest voorkomende reactie vluchten, ook wel vermijden genoemd.
Wanneer we een angstige situatie uit de weg gaan, dan zakt de angst of hoeven we hem
helemaal niet aan te gaan. Dit is op de korte termijn heel fijn, maar door vermijding
bevestigen we eigenlijk dat de angst klopt. Of andersom: doordat je een angstige situatie
niet aan gaat, zul je ook niet ervaren dat waar je zo voor vreest eigenlijk helemaal niet
uitkomt. Vermijding zorgt er dus voor dat je angst in stand gehouden blijft. 
 
De vermijding doorbreken
We weten dus dat vermijding zorgt  voor rust en een meer ontspannen gevoel. En dat
werkt natuurlijk heel handig bij corona. Als je zorgt dat je nergens meer komt, dan hoef
je ook niet bang te zijn om corona te krijgen. Het nadeel hiervan is dat er een moment
komt dat je toch wat moet gaan ondernemen. Het virus zal nog lang onder ons blijven,
dus je zal een weg moeten vinden om er handig mee om te gaan.
 
Het ingewikkelde met angst is dat het in sommige situaties heel nuttig en zinvol is dat je
angst voelt en in sommige situatie belemmerd te veel angst je juist om iets te doen wat
relatief eenvoudig en veilig is. De ene keer is angst dus reëel (de angst is terecht), de
andere keer irreëel (je maakt het veel groter dan dat het werkelijk is).  En dat maakt het
bij corona dus ingewikkeld. Tuurlijk is het erg dat er veel mensen op de intensive care
liggen, maar we weten ook dat als je dit aantal afzet tegen de hele Nederlandse
bevolking, de kans heel klein is dat dit gebeurt. Helemaal als je voorzichtig omgaat met
anderen en met klachten.

H 6. Doen
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Hoe pak je de angst nu aan?
Angst aanpakken is dan ook voor een groot deel een kwestie van doen. Stap uit je veilige
bubbel en ga op ontdekkingsreis. Breid je wereld weer uit. We noemen het ook wel
experimenteren. Want je gaat een experiment aan met je gevoel of je gedachte.
Je gaat toetsen of ze wel kloppen.  Een hele handige manier is om te zorgen dat je een
stappenplan hebt. In de therapie spreken we ook wel over “angst hiërarchie”. Je gaat in
kaart brengen waar je angstig voor brengt en gaat dit ordenen. Wat levert een beetje
spanning op en wat levert heel veel spanning op. Als je dat eenmaal in beeld hebt, kan je
aan de slag met kleine stapjes. Om het te verduidelijken hoe je een angsthiërarchie kunt
maken gebruiken we een corona-angst van Zillah.
 
Zillah: “Er waren heel veel dingen die ik aan het vermijden was. Ik heb ze hieronder in
tabel 1 gezet. Misschien zitten er wel dingen bij waarvan jij denkt: “ben je daar bang
voor?!”. Zo werkt dat met angst, wat voor de een eng is, is voor de ander peanuts.
 
Tabel 1: angsthiërachie
 
 
 

 
 

Dit wil ik weer kunnen:
 
 
 
 

Dit wil ik weer kunnen:
 

Dit wil ik weer kunnen:
 

Dit wil ik weer kunnen:
 
 
 

Dit wil ik weer kunnen:
 
 

Dit wil ik weer kunnen:

 
 
Normaal een pakketje kunnen aanpakken aan de
deur, zonder dat ik het eerst 24 uur buiten laat
staan en daarna alles ga schoonmaken en mijn
handen ga wassen.
 
Naar een kleine winkel
 
Naar de supermarkt
 
Rustig weer naar buiten en met iemand buiten het
gezin op 1,5 meter afstand praten en niet daarna
steeds je handen en kleding moeten wassen.
 
De kinderen met andere kinderen laten
buitenspelen
 
Mensen van buiten de familie weer in huis
ontvangen

Waar wil ik
mee beginnen?
 
2
 
 
 
 
4
 
6
 
1
 
 
 
4
 
 
3
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Ga aan de slag met stapjes die je rustig kan behalen
Om je succesvol te laten zijn in de aanpak van angst, is het goed om de driehoek tussen
denken-voelen-doen in balans te houden. Dit betekent dat je dus een manier moet vinden
om je lijf redelijk rustig te hebben, om je nieuwe gedachten al een beetje in je hoofd te
hebben en om je gedrag aan te passen met stappen die bij je passen. Je hebt dit
geoefend met oefening 4B en oefening 5.
 
Met de bagage die je nu in je rugzak hebt, kun je jouw eigen plan gaan maken. Je gaat
de activiteit die je als eerste wil bereiken, uitschrijven in kleine stapjes. Ga pas weer een
volgend stapje nemen, als je het stapje dat je gedaan hebt rustig en ontspannen kan
uitvoeren. In figuur 1 zie je hoe Zillah haar activiteiten om weer rustig naar buiten te
kunnen heeft  opgebouwd  in stapjes en hoe ze dus weer heerlijk  ontspannen buiten is!
 
 
Figuur 1: in stappen je angst aanpakken (voorbeeld Zillah)

19

Stap 1: 
Thuis hoef je niets steeds

handen te wassen.

Stap 2:
Als ik naar buiten ben geweest,

gewoon een deurklink
vasthouden

Stap 3:
Op straat lopen waar meerdere

mensen zijn

Stap 4: 
Als je 1,5 m afstand houdt is dat
goed. Ik ga niet meer met een

boog van 4 m om iemand heen.

Stap 5:
Als ik met iemand aan het praten
ben op straat, op 1,5 m afstand,

ben ik ontspannen

Ik wil weer relaxed
onder de mensen zijn.
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Anne: "In mijn werk als kinderpsycholoog zie ik angsten in allerlei soorten en
maten. Kinderen en hun ouders kunnen bang zijn voor hele specifieke dingen

(van beestjes, tot horrorclowns en van hoogtes tot donker), bang zijn om dingen
fout te doen, angst voor sociale contacten, bang zijn om van elkaar weg te gaan

of bang zijn voor onduidelijkheden en nieuwe dingen. In gesprekken met ouders is
angst een veelvoorkomend thema. Je eigen angsten onder ogen komen is heel
erg spannend.  Angstige situaties aanpakken en de dingen anders doen vraagt

moed en doorzettingsvermogen. Hoe eng het ook is: ga je angstige situaties aan.
Wanneer het je helpt: vraag je partner om hulp. Vraag haar of hem om niet meer
mee te gaan in jouw oude manieren, maar om je wel te steunen en praat er met
elkaar over. Geef aan wat je nodig hebt. Vergelijk het aanpakken van je angsten

met een achtbaan: vol spanning, kriebels en zenuwen moet je eerst tot de top
waarna de rit naar beneden alleen maar makkelijker en leuker wordt. Je zult

merken dat je daarna een tweede en derde keer prima aankunt!

Bij dit hoofdstuk:
Opdrachten 

6a en 6b



De voorgaande hoofdstukken hebben je vooral inzichten gegeven in je eigen manier van
denken, doen en voelen. Je kunt je er vast van alles bij voorstellen dat hoe jij je voelt, hoe
je denkt en hoe je je gedraagt van invloed is op je eigen gezin. 
 
Als ouder heb je ervaren hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor je ouderschapstaken.
Een klein mensje is afhankelijk van jou als ouder. Dit gaat over basale dingen zoals
voeding en slaap, maar gaat ook over zorgen voor rust en structuur, stimuleren van
ontwikkeling en het geven van liefde en aandacht. Zoals al eerder benoemd is, lukt dit
allemaal veel beter op het moment dat jij je prettig en rustig voelt en je weinig stress
ervaart. We komen hierbij nog even terug op de rode en groene driehoeken zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Wanneer jouw driehoek ‘rood’ is, kan dit een negatieve
weerslag hebben op je gezin. Bij een ‘groene’ driehoek is dit precies andersom. Kortom:
als jouw driehoek meer groen is, zal er ook meer rust thuis zijn. 
 
Elkaar reguleren
Met een psychologische term noemen we de manier waarop jij omgaat met stress en
angsten ook wel regulatie. Uit allerlei onderzoeken weten we dat een kind leert hoe hij
zich moet reguleren doordat hij ziet, voelt en merkt hoe de ouder(s) zichzelf reguleert.
Word jij weer kalm van een kop thee of hardlopen? Of wordt jij kalm door van je af
te schreeuwen en met deuren te smijten? Het gedrag dat jij laat zien, is voor je kind een
voorbeeld.

H 7. Je eigen driehoek in je gezin
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Je eigen gedrag doorgeven
Als ouders ben je dus een voorbeeld naar je kinderen. Hoe jij met situaties en momenten
omgaat, bepaalt mede hoe jouw kinderen er mee omgaan. Met je eigen gedrag, geef je
eigenlijk gedrag door. Zo werkt dat ook met angst. Als jij schrikt van een wesp en steeds
hysterisch wordt, dan kunnen je kinderen ook denken dat een wesp heel gevaarlijk is.
Mama schrikt en gaat hard weglopen, dan zullen wij dat ook maar doen als we een wesp
zien. Kortom: zij associëren een wesp met eng, doordat jij angst laat zien. En je snapt, zij
worden ook bang voor de wesp. Wat bij een wesp zo werkt, werkt ook bij corona zo.
 
We kunnen je gerust stellen. Niet altijd nemen kinderen het klakkeloos van je over. Ze
kijken natuurlijk niet alleen hoe jij het doet, maar ook hoe de andere ouder het doet. Als
die kalm en rustig blijft, zien ze dat je ook anders met de wesp om kan gaan. Ze
gaan dan voor zichzelf afwegen wat te doen…en in combinatie met hun eigen
karakter  kiezen ze wellicht voor het kalme gedrag. 
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Tip: als je zelf
probeert om je angsten om te buigen dan

zien jouw kinderen dit ook. Ga jij de
confrontatie aan en lukt het je om iets

spannends te doen, dan is dit een
prachtig voorbeeld voor je kinderen! Ze

leren dan dat je angsten kan
overwinnen!

Driehoeken in je gezin
In de voorgaande hoofdstukken heb je hard gewerkt aan je eigen driehoek.
Vanzelfsprekend heeft ieder lid van jouw gezin een eigen driehoek (zie afbeelding 1).
Ook jouw partner voelt, denkt en doet de dingen op een eigen manier. Natuurlijk weet je
dat allang van elkaar, maar wellicht herken je met de kennis uit deze methode nog beter
wat zijn of haar denkfouten, patronen en gewoontes zijn. En hoe werkt het bij je
kinderen? In oefening 7 staan we er verder bij stil hoe driehoeken binnen gezinnen
werken.
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Afbeelding 1: driehoeken binnen je gezin in verbinding

Bij dit hoofdstuk:
Opdracht

7

Zillah: "Wij hadden de eerste weken van corona eczeem op de handen zitten van
het vele handen wassen. Veel handen wassen...het was mijn idee. Gelijk bij de
achterdeur, zodat de kinderen corona niet mee naar binnen konden nemen. Als
een politie-agent stond ik als eerste bij de deur als iedereen van buiten kwam.
Alle kleren werden gelijk in de was gegooid als we van buiten kwamen en in

winkels kwam niemand meer van ons. Kusje aan hen geven deed ik ook maar
even niet meer. Gelukkig kreeg ik thuis steeds te horen dat het overdreven was

en bleef mijn man heel rustig onder mijn coronastress. We praatte erover, hij
begreep mijn angst maar liet me ook zien dat het niet nodig was. Samen doen

helpt."



Het is voor velen een hele uitdaging: accepteren van dat wat is. In de voorgaande
hoofdstukken hebben we vooral stil gestaan om door middel van verandering grip te
krijgen op je angsten. Voor sommige dingen, zoals ook tijdens deze corona periode, is
het juist heel helpend om gebruik te maken van acceptatie. 
 
Je kunt je namelijk heel veel zorgen maken over hoe de toekomst eruit ziet, hoe het toch
moet met je werk, hoe het gaat met geplande weekendjes weg of hoe je kapsel het
overleeft: het antwoord is er niet. Ook niet als je er heel lang over nadenkt. Veel energie
besteden aan vraagstukken waarop het antwoord onmogelijk te vinden is, is zonde
van je tijd. Om deze negatieve manier van denken los te laten is accepteren nodig. Het
komt uit een stroming van de psychologie, waarbij we steeds meer te weten komen dat
acceptatie helpt in gelukkig zijn. 
 
Controle loslaten 
Een bekende vorm van therapie die uitgaat van acceptatie heet: acceptance and
commitment therapy (ACT). Vanuit deze theorie wordt onder andere genoemd dat we
veel minder controle hebben over wat we denken, voelen en doen dan dat we éigenlijk
denken. Wanneer constant controle op alles houden niet meer werkt dan is het onder
andere heel zinvol om over te gaan op acceptatie. Negatieve gevoelens, je zorgen
maken en nare dingen meemaken zijn helaas ook onderdelen van het leven. Deze
dingen zijn onvermijdelijk en je er tegen verzetten heeft geen zin. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat je je er dan maar bij neer moet leggen. Accepteren zegt niets meer
dan dat je op een andere manier naar je probleem kijkt en je stopt met het negatieve
denkproces. 
 
Ook is een onderdeel van ACT dat je je beseft dat je eigen controle strategieën lang niet
altijd iets opleveren. Denk zelf maar eens na over hoe jij dit doet: zijn jouw manieren
waarop je controle probeert te houden altijd helpend? Heeft de tijd die je besteed hebt
aan controle je echt iets opgeleverd? Of had je in die tijd ook met andere leukere dingen
bezig kunnen zijn?
 
Wanneer je je beseft dat jouw manieren niet altijd iets opleveren ontstaat er ruimte voor
andere manieren. Bijvoorbeeld in je aanpak rondom corona. Tegen de coronasituatie
vechten heeft weinig zin. Het is niet anders. Houd je aan de gestelde RIVM regels, houd
rekening met elkaar en kijk naar elkaar om. Hierop kun je grip hebben. Ook kun je grip
hebben op waar je je energie aan besteedt. Zoek bijvoorbeeld naar mooie initiatieven,
schrijf een kaart naar iemand in een verzorgingstehuis en koop iets bij een lokale
ondernemer. En kijk nog eens naar opdracht 5B.
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H 8. Accepteer dat wat is
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Zillah: "Na al die weken van controle en angst, heb ik weer meer
lucht. We kunnen rustig naar buiten, ik ben meer in het hier en nu en zie wel

of en hoe ik corona krijg. Loslaten geeft ruimte om wat anders vast te pakken.
Zoals leven in het moment. En dan is elke dag weer bijzonder!"

 
 
 

Bij dit hoofdstuk:
Opdracht

8

Loslaten, betekent
tijdelijk het houvast

verliezen
Niet loslaten, betekent
voor altijd het houvast

verliezen
S O R E N  K I E R K E G A A R D

D E E N S E  F I L O S O O F  1 8 1 3 - 1 8 5 5



Zelf aan de slag!
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Schrijf hieronder wat je nu merkt aan jezelf. Waar heb je last van? Zoals de huisarts
vraagt: “wat zijn je klachten?”. 
 
Zet je klachten hieronder en zet erachter hoe erg jij je klachten ervaart met een cijfer
tussen 0 en 10. 0= weinig last van 10 = heel veel last
 
Vind je het lastig om op te schrijven? Ga dan eens na: waar ben ik steeds in gedachten
mee bezig? Wat doe ik nu niet meer, wat ik voor de coronacrisis nog wel deed? Waar
word ik onrustig van?

Wat wil ik veranderen? (wat zijn mijn klachten?) Score van 0 (geen last) 
tot 10 (veel last)

Opdracht 1a: Welke klachten ervaar jij?



Nu je toch zit en bezig bent met wat je wil veranderen, kan je vast ook wel bij jezelf
nagaan wat je eigenlijk vindt dat je zou moeten kunnen en doen tijdens deze
coronacrisis. Daarom deze opdracht, die uit  2 delen bestaat. Voer ze na elkaar uit. Deel
B staat op de volgende pagina. 
 
 
Deel A. 
Schrijf voor jezelf een stukje met alles wat je vindt van jezelf dat je zou moeten. Zo kan
alles wat je denkt te moeten even uit je hoofd. Begin de zin met een van de onderstaande
zinnen: 
- Ik moet….
- Ik baal dat…
- Ik ben bang dat…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Opdracht 1b: Op zoek naar verschillen
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Als je dit stukje geschreven hebt merk dan op wat er nu door je heen gaat? Beschrijf: 
Hoe voel jij je? Wat denk je? Wat zegt je lichaam? Hoe voelen je spieren? Waar
zit ontspanning? Waar zit kramp?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



Welk verschil merk je als je oefening deel A maakt en hoe het is als nu deel B maakt?
Wat leer je hier uit?

Deel B.
Schrijf nu een stukje van de dingen die je lukken tijdens
deze coronacrisis. Waar ben je trots op, wat heb je in de afgelopen weken al
bereikt van daar waar je wil zijn. Waar word je blij van en geeft je een goed
gevoel? Begin de zin met een van de onderstaande zinnen: 
- Ik word er vrolijk van als….
- Ik ben dankbaar voor…
- Het lukt me om…
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Als je dit stukje geschreven hebt merk dan op wat er nu door je heen gaat? Beschrijf: 
Hoe voel jij je? Wat denk je? Wat zegt je lichaam? Hoe voelen je spieren? Waar zit
ontspanning? Waar zit kramp?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

29



Iedereen heeft ze nodig, momenten waar je de batterij weer kan opladen. Als je kinderen
hebt, heb je nog meer van die momentjes nodig…maar we vergeten ze vaak omdat we
zo druk zijn. Bij deze opdracht gaan we op zoek naar verwenmomentjes voor jezelf en je
gezin. Van welke activiteiten word jij blij, waar worden jullie samen blij van? En de
uitdaging is: zoek naar activiteiten die nu met de regels van corona kunnen!

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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Opdracht 2: Verwenmomentjes... voor mij
en voor m'n gezin

Verwenmomentjes voor m'n gezin: Verwenmomentjes voor mezelf:



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Opdracht 3: Taartpunt
verantwoordelijkheid
We noemden al even dat we ons als ouders heel verantwoordelijk en schuldig kunnen
voelen. Deze oefening is vooral van meerwaarde wanneer je graag overal controle en
grip op hebt en de lat heel hoog legt. Je kunt jezelf dan voor van alles en nog wat
verantwoordelijk voelen. 
 
Ook is dit een fijne oefening op het moment dat je snel geneigd bent om heel snel een
negatieve uitkomst van een gebeurtenis te verwachten (zoals: Ik heb keelpijn, dan heb ik
vast corona). 
 
Deze oefening helpt je om alle kanten van een gebeurtenis of situatie te bekijken en
daarbij af te wegen hoe groot de bijdrage van alle factoren is. Je daagt jezelf uit om op
een rustige en uitgebreide manier stil te zijn bij je eigen aandeel in een gebeurtenis. Je
dwingt jezelf als het ware om op meerdere manieren naar een gebeurtenis te kijken en
opnieuw af te wegen in hoeverre jij verantwoordelijk bent voor een gebeurtenis of dat jou
getrokken conclusie wel klopt.
 
Voorbeelden van gebeurtenissen die je kunt checken met deze oefening zijn bijvoorbeeld
je schuldgevoel of het ochtendprogramma wel educatief genoeg is geweest voor je
kinderen of je verantwoordelijkheidsgevoel voor een perfect gezinsplaatje. 
 
Stappenplan:
Stap 1: Schrijf op wat er gebeurd is of wat de situatie is geweest:
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Stap 2: Schrijf nu alle dingen op die van invloed zijn geweest op deze gebeurtenis of
situatie. Dit kunnen personen, omstandigheden of toevalligheden zijn.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Stap 3: Schrijf bij elk van de factoren opgeschreven bij stap 2 op hoe groot het
percentage is van deze onderdelen. Als je denkt dat iets een grote rol heeft gespeeld
geef je dit vanzelfsprekend een groter percentage dan wanneer je denkt dat iets minder
van invloed is geweest.
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Stap 4: teken deze in de taart.

Stap 5: Kijk eens rustig naar je getekende taart en vraag jezelf dan af: wat is nu eigenlijk
mijn rol in deze gebeurtenis? Of klopt mijn conclusie eigenlijk wel? Schrijf deze op.
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Welke snelwegen heb jij? Wat is jouw denkstijl? Welke staat het meest op de voorgrond
bij jou? Volg op een paar momenten jezelf en noteer achter elke denkstijl een cijfer
tussen de 0 en 10. Een 0 is dat je deze automatische denkstijl niet bij jezelf herkend. Een
10  is dat dit denkstijl heel sterk bij je aanwezig is. Zo krijg je na 4 metingen een beetje
zicht op jouw snelwegen.

A. Emoties verwarren met feiten
 
B. Teveel denken in moeten
 
C. Gedachtes van anderen lezen
 
D. Denken in rampen
 
E. Een mening als een feit beschouwen
 
F. Denken in extremen
 
G. Denken vanuit selectieve aandacht
 
H. Generaliseren
 
I. Egocentrisch denken

Opdracht 4A: Welke snelwegen heb jij?
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Meting 1           Meting 2           Meting 3          Gemiddelde

De denkstijlen worden toegelicht in hoofdstuk 4. 



Om zicht te krijgen op je eigen denkfouten is het zinvol om je te realiseren dat je op een
bepaalde manier denkt. Bij oefening 4a heb jij je snelwegen in kaart gebracht. Bij
oefening 4b willen we weten welke auto’s er rijden op de snelweg. Om hierachter te
komen, is het goed stil te staan bij je gedachtes. Welke denkfouten herken jij bij jezelf?
Stel jezelf onderstaande vragen:
 
1: pak een van je denkstijlen die het hoogst scoort bij opdracht 4a. Zoom daarbij in op je
eigen gedachtes: welke denkfout(en) maak je precies? Probeer je gedachte zo letterlijk
mogelijk op te schrijven, dit helpt je bij de volgende stappen.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Opdracht 4B: Inzoomen op je eigen
denkfouten

35

Hoe zou mijn partner, vader, buurvrouwen of vriend naar deze
situatie/moment/gedachte kijken? Zou hij of zij ook zo denken?
Welke bewijzen heb ik voor deze gedachtes? Klopt het feitelijk wel wat ik denk?
Baseer ik mijn gedachtes teveel op meningen?          
Is hetgene waar ik bang voor ben wel eens gebeurd?         
Zou het kunnen dat ik overdrijf?         
Zou het kunnen dat ik teveel van mezelf vraag?         
Zijn mijn gedachtes te negatief? Vergeet ik de positieve kant te bekijken?

2: Stel jezelf de vraag; kloppen jouw gedachtes eigenlijk wel? Schrijf hieronder op
waarom deze gedachte volgens jou wel of niet klopt. Het kan je helpen om de volgende
vragen aan jezelf te stellen: 

Schrijf hieronder je overwegingen op.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



3. Sta nog eens stil bij je oorspronkelijk denkfout(en).
Wanneer je met deze nieuwe overwegingen naar deze oude gedachte(s) kijkt, hoe
zou je ze dan nu meer kloppend opschrijven?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Met deze oefening heb je de eerste stap gezet om je snelweg aan te pakken. Je kunt de
wegwerkzaamheden verder uitvoeren door deze oefening een aantal keren uit te voeren
met verschillende denkfouten. 
 
Het belangrijkste is dat je nu gaat proberen om jezelf gedurende de dag te betrappen op
je eigen denkfouten. Dan kun je bovenstaande stappen gelijk in je dag uitvoeren en
oefen je met een andere manier van denken. Je zult merken dat dit aan het begin
onwennig en vreemd voelt. Wanneer je het veranderen van je denken vaker oefent zul je
merken dat het steeds makkelijker gaat. Net zoals je traint tijdens je sport-workout.



In hoofdstuk 2 en 3 heb je geleerd dat veel automatische denkpatronen samen hangen
met het verleden of met de toekomst. En ook dat die denkpatronen weer van invloed zijn
op welke emoties je voelt of hoe je lijf voelt. 
 
Het helpt je als je meer in het nu zit. Dit vraagt best wat oefening, want als je gewend
bent om vooruit te denken of terug te denken dan krijg je dat niet zomaar uit je systeem.
 
Een aandachtsoefening helpt je om even stil te staan, om in het hier en nu te zijn.
Hieronder volgen een paar voorbeelden. Kies er een en kijk eens wat het je oplevert:
 
Mindfulness oefeningen
Er zijn veel oefeningen om meer in het hier en nu te leven. We weten bijvoorbeeld dat
mindfulnessoefeningen helpen. Bijvoorbeeld de mindfulnessoefeningen van Commit
Happiness, die je via YouTube kan opzoeken. Voor elk moment van de dag is er wel een
oefening. Hoe meer je oefent, hoe meer je merkt dat je hoofd ruimer en leger wordt. 
 
Aandachtsoefeningen
Oefening 1: Zitoefening
Ga lekker zitten, sta stil bij de onderstaande vragen:
Hoe zit ik? Wat voel ik in mijn lijf?
Wat zie ik, wat hoor ik, wat proef ik?
Wat denk ik?
Welke emotie voel ik?
Wat fantaseer ik?
 
Oefening 2: Brandende kaars
Steek een kaars aan en ga rustig zitten. Kijk naar het vlammetje – 10 tellen,
een minuutje, vijf minuutjes. Merk op wat het met je doet. 
Hoe vaker je oefent hoe langer het lukt!
 
Oefening 3: Volg je kleintje
Wist je dat we ook kalm kunnen worden van de kleintjes? Een baby kalmeert een
ouder, door het ritme van de ademhaling. Het buikje dat op en neer gaat. Leg
maar eens rustig je hand plat op de buik van je kleintje.  Of door een
moment te nemen en te kijken hoe je kind slaapt.  Of overdag, even stil
zitten en kijken hoe je kinderen spelen. Niets doen, er niets van vinden alleen
maar even observeren en ingaan op hun verzoek (tenzij het natuurlijk gevaarlijk
wordt voor je kleintje, dan moet je natuurlijk wel ingrijpen). Het werkt kalmerend!

Opdracht 5A: Aandacht voor je lijf
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https://www.youtube.com/channel/UCG7dzmWs53f04o_PupUyAVw


Uit de positieve psychologie weten we dat dankbaarheid een goede tegenhanger is voor
negatieve gedachtes. Mirjam Spitholt, docent gelukskunde, noemt dankbaarheid in haar
boek “Wil je gelijk of wil je geluk” ook wel de binnenweg naar geluk. Je kan hier heel
simpel mee oefenen…waar ben jij nu dankbaar voor? Wat heeft jou vandaag al een
blij gevoel gegeven? 
 
Elke dag aan het einde van de dag 3 dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent
zorgt ervoor dat je bewust stilstaat bij deze fijne momenten. Het is een simpele manier
om je hoofd te trainen te zoeken naar dingen die fijn en prettig zijn. Ook in deze periode
die stressvol is, zijn er altijd wel 3 momenten te vinden. Soms zijn het grote dingen, soms
zijn het kleine momenten.
 
Er bestaan ook leuke apps om je geluksmomentjes te verzamelen. Een voorbeeld van
zo’n app is ‘Gratitude’. Daarin kun je niet alleen tekst gebruiken, maar ook foto’s
toevoegen.

Opdracht 5B: Meer geluk

38



Nu je beter in beeld hebt wat je automatische gedachten zijn en hoe dit je voelen
beïnvloedt, is het tijd om je angstgedrag te doorbreken. Je wil je wereld weer vergroten,
je wil je beter voelen. 
 
Net als in het voorbeeld van Zillah, ga ook jij aan de slag met een angstladder. We
starten eenvoudig door in kaart te brengen welke situatie je wil gaan aanpakken. Dat is
het verzamelen van situaties die je nu het naarst vindt en bijvoorbeeld vermijdt. Je gaat
ze op volgorde zetten van minst spannend tot meest spannend. Langzaamaan ga je ze
allemaal af….en ja, dan ziet het er over een paar weken (en misschien over een paar
dagen al) heel anders uit!
 
Welke activiteiten wil je weer kunnen doen? Als je ze hebt opgeschreven, noteer je in de
laatste kolom  de volgorde waarin je ze wil aanpakken. Je kan beginnen met de activiteit
die jou het minste spanning geeft, maar je kan ook kiezen voor een activiteit waar je juist
nu het meeste door gehinderd wordt.

Dit wil ik weer kunnen: 
 
 
Dit wil ik weer kunnen:
 
 
Dit wil ik weer kunnen:
 
 
Dit wil ik weer kunnen:
 
 
Dit wil ik weer kunnen:

Opdracht 6A: De ladder op…
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volgorde 



Heb je een activiteit gekozen waar je mee aan de slag wil? Breek hem dan nu in
ministukjes. De ministukjes helpen je om steeds een stapje te nemen. 
 
Als je een stapje gemaakt heb…sta weer even stil. Hoe was het? Wat is gelukt?
Hoe voelt dat? En blijf oefenen, hoe vaker je een stapje herhaalt hoe gemakkelijker het
wordt! Heb jij het idee dat je het stapje goed behaalt hebt, ga dan door naar de volgende
stap.

Dit wil ik weer kunnen: 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 
Stap:
 
 

Opdracht 6B: Je kan het!
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Ook binnen jouw gezin zullen eigen 'driehoeken', patronen en wisselwerkingen aanwezig
zijn. Ter reflectie hebben we een aantal vragen om stil te staan bij jouw eigen gezin. 
 
Hoe is het voor jouw kind(eren) dat jij op een bepaalde manier denkt en handelt? Welk
voorbeeld zou je (eigenlijk) voor hen willen zijn? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Opdracht 7: Hoe zit het in jouw gezin?

41

Hoe ga jij om met stressvolle situaties? Hoe denk je dat dit voor je kind is? Hoe zou je het
eventueel anders kunnen doen?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Wat heb je nodig van je partner?  Bespreek dit eens met elkaar. Hoe kunnen jullie elkaar
ondersteunen? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



Ga nog weer eens terug naar je eerste opdracht…bekijk welke klachten je toen
opgeschreven hebt. Hoe kijk je er nu tegenaan? Welke scores zou je nu geven?
 
Angst, onzekerheid en problemen met stemmingen komen regelmatig om de hoek
kijken. Wat zou je nu tegen jezelf willen zeggen als het nog een keer
voorkomt? Beschrijf wat je geholpen heeft, want dat kan je een volgende keer
weer gebruiken!

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Opdracht 8: Wat heeft dit werkboek jou
opgeleverd?
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Op www.futureme.org kun je deze boodschap aan jezelf mailen. Ook kun je toevoegen
wat het belangrijkste is dat je over jezelf en je gezin geleerd hebt vanuit deze methode.
Schrijf iets positiefs over jezelf om af te sluiten. Zo herinner je jezelf over een tijdje aan
dit proces en helpt het je herinneren dat je het gewoon gedaan hebt!

http://www.futureme.org/


Deze methode is speciaal
ontwikkeld voor mensen met lichte tot milde klachten. We willen jou graag
handvaten geven om meer grip te krijgen op je klachten. Mocht je merken
dat deze methode van zelfhulp niet voldoende helpt, je klachten langdurig

verergeren of je behoefte hebt aan een andere vorm van hulp: overweeg dan met
een psycholoog te praten. Via de website van IMH Nederland kunnen we met je

meedenken. Je kan altijd met je klachten bij je huisarts terecht, ook in tijden van corona.

DO / THINK / FEEL
SOMETHING 

TODAY
THAT YOUR

FUTURE SELF
WILL 

THANK YOU
FOR

01 mei 2020 - Zillah Holtkamp & Anne Vink


