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We denken tegenwoordig al heel snel 
dat er iets ‘mis’ met ons is. We 

moeten alles maar aankunnen en te allen 
tijde gelukkig zijn. Er is daardoor weinig 
ruimte voor negatieve gedachten, gevoe-
lens en moeilijke omstandigheden. 
Het zal je misschien verbazen van een 
psycholoog, maar eerlijk gezegd vind ik 
het leven soms knap ingewikkeld. Ik 
merk dat ik vaak van alles moet van 
 mezelf, dat ik sommige dingen niet snap 
en dat ik dikwijls op zoek ben naar meer 
balans in mijn leven. 

Mijn allergrootste wens is dat we leren 
om onze eigen menselijkheid te erkennen. 
We hebben een onrealistisch beeld gecre-
eerd van wie we zouden moeten zijn. 
Hierdoor stellen we onmogelijke eisen 
aan onszelf en anderen. Als we zouden 
 leren dat iedereen in zekere mate worstelt 
met zijn gedachten, gevoelens en de gril-
len van het leven, dat niemand perfect is 
en dat we eigenlijk allemaal verbinding 
zoeken met elkaar: wie weet lukt het ons 

dan om van ons zelfgebouwde voetstuk af 
te stappen. 
Wat ik je dus vooral gun, is dat je mag 
zijn wie je bent, met alle bagage uit je 
 verleden, met al je angsten en twijfels, en 
met al je onzekerheden. Misschien ontdek 
je dan dat je niet de enige menselijke mens 
op aarde bent.

In dit schriftje probeer ik antwoorden te 
geven op tien grote levensvragen. De ant-
woorden en de oefeningen die daarbij 
 helpen, zijn gebaseerd op inzichten uit 
mindfulness en Acceptance and Commit-
ment Therapy (act); therapievormen die 
de laatste jaren steeds meer terrein heb-
ben gewonnen binnen de psychologie. Ik 
hoop dat jij er op jouw beurt iets mee 
kunt, en dat je leven met behulp van deze 
technieken een klein beetje lichter wordt.

Gijs Jansen, psycholoog en auteur   
van boeken over ACT, mindfulness   
en  compassie
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‘De sleutel tot een gelukkig leven is 
een slecht geheugen’, hoorde ik 

Humberto Tan ooit zeggen. Geniaal ge-
vonden natuurlijk, en pijnlijk waar, als je 
kijkt naar de onzin die ons denken vaak 
genereert. Als we even niet opletten, is 
ons hoofd alweer vertrokken uit het hier 
en nu. Het evalueert, beoordeelt en ver-
oordeelt zo ongeveer alles wat we doen. 
We willen allemaal graag minder last heb-
ben van negatieve gedachten. Vaak pro-
beren we dit te bereiken door positief te 
denken. Je gaat dan als het ware het ge-
vecht aan met je negatieve gedachten, in 
de hoop dat de positieve gedachten deze 
strijd uiteindelijk winnen. Helaas werkt 
dit vaak niet. Dit komt doordat je nega-
tieve gedachten onmogelijk kunt vervan-
gen door positieve gedachten. Uit alles 
wat we over gedachten weten, blijkt dat – 
als een relevante gedachte eenmaal in je 
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Vraag 1  
Hoe sToP IK MeT PIeKeReN?

hoofd zit, je haar er niet meer uit krijgt. 
Als je bijvoorbeeld ooit een black-out ge-
had hebt tijdens een presentatie, dan zal 
de vervelende gedachte daaraan waar-
schijnlijk nu al, door het lezen van deze 
zin, weer actief worden. Het helpt om te 
weten dat negatieve gedachten niet zullen 
verdwijnen, want dan weet je ook dat je 
er niet meer tegen hoeft te vechten.

RatelenD type
In mijn werk als psycholoog gebruik ik 
veel technieken die je laten kijken naar je 
gedachten, in plaats van dat je de discus-
sie aangaat met je gedachten. Daarbij 
helpt het om je verstand te beschouwen 
als een gedachtenmachine die de hele dag 



maar door ratelt en de gekste dingen 
 produceert. Uiteraard heeft ons verstand 
ook positieve kanten. Maar als je wilt 
 leren minder te piekeren, is het zinvol om 
wat meer afstand te nemen van je denken.
Vervolgens kun je je verstand een naam 
geven, zoals Annie, Harry of Miep. Je 
kunt ook een gestalte bedenken voor je 
verstand, bijvoorbeeld dat van een rate-
lende Gremlin op je schouder. Of kies een 

ander typetje uit een serie of film. Kijk of 
je een beeld kunt bedenken dat past bij 
het karakter van je verstand.
Het is een beetje een rare oefening, maar 
deze techniek werkt echt. Als je je ver-
stand weer eens hoort ratelen, weet dan 
dat je de discussie niet meer hoeft aan te 
gaan. Je kunt gewoon concluderen dat 
het weer lekker bezig is vandaag, terwijl 
je je richt op wat je echt belangrijk vindt.

Oefening: veRstanD iDentificeRen
onderzoek je verstand, geef het een koosnaampje en/of bedenk een vorm voor je 
verstand.
Maak een korte beschrijving. Wat voor type is je verstand? Piekert het veel, is het 
streng naar jou en anderen toe? vindt je verstand dat anderen op de eerste plaats 
komen, is het een pietje-precies? Is je verstand een doemdenker, graaft het graag in 
je verleden?  

Bedenk nu een naam voor je verstand. 

Maak eventueel ook een tekening van je verstand. Hoe ziet het eruit?



net zoals we vaak van alles doen om 
vervelende gedachten te controleren, 

doen we dat ook bij angstgevoelens. Je 
zult dit ongetwijfeld herkennen als je zelf 
last hebt of hebt gehad van angst. Om 
hun angst onder controle te houden, doen 

Vraag 2 
Hoe GA IK oM MeT ANGsT?

veel mensen bijvoorbeeld ontspannings-
oefeningen. Deze helpen vaak om te 
 ontspannen, maar zullen er op de lange 
termijn niet voor zorgen dat de angst 
 afneemt. Je kunt ook proberen moeilijke 
situaties te vermijden door het verzinnen 
van smoezen en het omzeilen van drukke 
plekken. Met als gevolg dat je wereld 
steeds kleiner wordt.
Het voelen van angst kan heel vervelend 
zijn. De vraag is alleen of het middel 
 (bestrijden en vermijden) niet nóg erger is 
dan de kwaal (de angst zelf).

Ruimte geven
Er is veel veranderd in hoe de psychologie 
naar angst kijkt. Het grote verschil met 
vroeger is dat angst binnen de therapie-
kamer nu veel meer ruimte krijgt. Dit 
klinkt simpel, maar vergt veel oefening in 
bereidheid. De eerste stap is dat je beseft 
dat je geen controle hebt over je angst. 
Als psycholoog kan ik je met zekerheid 
zeggen dat angst nooit helemaal zal 
 verdwijnen. 
Het lastige is dus dat je angst nooit 
 precies zal doen wat je zegt. Ook na 
 jarenlange ervaring met spreken voor 
groepen kan de angst daarvoor mij ineens 
weer naar de keel grijpen. Wat ik dan 
probeer te doen, is een soort voelen met 
voorbedachten rade. Als je weet dat je 
angst niet kunt controleren, dan kun je in 
plaats daarvan proberen om die angst 
wat meer ruimte te geven. 

Oefening: angst tOelaten
situatie: je hebt een vervelende ervaring, of je hebt die net achter de rug. (voorbeel-
den: een rottig gesprek met je baas, een heftige deadline, zorgen over de toekomst, 
enzovoort.) 
Wat kun je doen? Merk het op. Richt je aandacht op wat de ervaring met je doet. Wat 
gaat er door je heen? 

sta hier aandachtig bij stil.



sigmund Freud dacht dat in het vroege 
verleden de oorzaak lag voor het 

 ontstaan van psychische problemen in je 
latere leven. Vanuit dat oogpunt is het 
heel verleidelijk om ‘terug te redeneren’. 
Je probeert dus een probleem in het nu te 
herleiden naar een oorzaak in het ver-
leden. Dit kan zorgen voor een waslijst 
aan discussiepunten: Waar komen mijn 
problemen vandaan? Waarom ben ik zo 
gevoelig? Heb ik dat neurotische van mijn 
moeder overgenomen? Heb ik moeite met 
liefhebben omdat mijn vader mij nooit 
liefhad? 
Het zijn stuk voor stuk prachtige vragen 
om te stellen.
Het probleem is alleen dat je wel kunt  
terugredeneren, maar dat  je nooit zeker 
weet of je theorie echt klopt. En dus is 
graven in het verleden vooral een manier 
om je het gevoel te geven dat je snapt 
waar je problemen vandaan komen. Je 
kunt het gevoel hebben dat je snapt waar je 
depressie vandaan komt, maar vervolgens 
heb je nog steeds last van die depressie! 
Je kunt verlost worden van dit gepieker 
door te beseffen dat je tijdmachine defect 
is. In feite zitten we gevangen in het hier 

Vraag 3 
Hoe veRWeRK IK 
MIJN veRleDeN?

en nu. We zouden eigenlijk heel graag 
 terug willen naar het verleden, om (met 
de kennis van nu) fouten te corrigeren of 
andere keuzes te maken. We willen dus 
niet accepteren dat er nooit iets aan het 
verleden zal veranderen. 

alleen het heDen
Het is veel handiger om je in het hier en 
nu af te vragen hoe je anders met je 
 problemen kunt omgaan. Dat verleden 
loopt niet weg en zal er altijd zijn, maak 
je daar maar geen zorgen over.
Je kunt dus wijzer worden van je ver-
leden, maar als je denkt dat het vinden 
van oorzaken je de oplossingen zal bieden 
die je zoekt, dan kom je bedrogen uit. 
En dus is de belangrijkste vraag: wat kan 
ik nu – op dit moment – voor mezelf 
doen, waardoor mijn leven een beetje 
 leuker wordt?

Let op je ademhaling. Probeer je voor te stellen dat je dit nare gevoel in- en uit-
ademt. Houd het gevoel dicht bij je en probeer het niet van je af te blazen. Wees aan-
wezig met het nare gevoel, terwijl je ademhaalt.
Geef het gevoel bestaansrecht. Probeer het gevoel niet kwijt te raken of te verande-
ren. Probeer juist om het gevoel uit te nodigen. Niet omdat dit leuk is, maar omdat je 
bereid bent om vervelende gevoelens te ervaren.
Hoe ging dat?



Oefening: je tijDmachine
Welke problemen probeer je te verklaren door te graven in je verleden? Wat heeft dit graven je opgeleverd? Wat heb je geleerd van je verleden?

Wat kun je doen om die kennis te gebruiken in het hier en nu en de nabije toekomst? 
oftewel: wat ga je vandaag en morgen anders doen?



Oefening: je WaaRDelijst
Hieronder staan gebieden waarbinnen je dingen kunt doen die voor jou belangrijk 
zijn. Geef in de eerste kolom aan hoe belangrijk deze waarde voor je is: van 1 (totaal 
niet belangrijk) tot 10 (heel erg belangrijk). In de tweede kolom kun je aan geven hoe 
je nu je tijd en aandacht verdeelt over deze waarden (1 = niet, 10 = heel veel). 

 Hoe belangrijk Hoeveel aandacht/
Waardegebied vind ik het? tijd krijgt het nu?

familie (anders dan partner of kinderen) 
 

Huwelijk/intieme relaties 
 

ouderschap 
 

vrienden/sociaal leven 
 

Werk 
 

educatie/training 
 

Hobby’s (niet in verenigingen) 
 

Geloof/spiritualiteit 
 

Deelname aan verenigingen 
 

fysieke verzorging (sport, voeding) 
 

Zelfzorg (tijd voor jezelf, alleen zijn) 
 

Zorg voor je omgeving (bijvoorbeeld milieubewust zijn) 
 

Inspiratie door schoonheid (natuur, cultuur, kunst) 
 

Vraag 4 
Hoe WoRD IK GelUKKIG? 

altijd gelukkig willen zijn vind ik 
 vergelijkbaar met willen dat het 

nooit regent. Als je in Nederland woont 
en dát verwacht, dan zul je vroeg of laat 
de harde realiteit ontdekken. Blijf je vast-
houden aan de verwachting dat je voor 
altijd gelukkig zult worden, dan raak je 
waarschijnlijk snel van slag als je je even 
niet gelukkig voelt. 
Herken je dit: piekeren over je leven 
 omdat het steeds niet helemaal perfect is? 
Besef dan dat volmaakt gelukkig zijn te 
maken heeft met momentopnames, 
 waarin alle omstandigheden voor even 
helemaal ideaal zijn. De rest van de tijd 
zijn we meestal niet gelukkig, maar 
 tevreden of ontevreden. Het leven kent 
vele worstelingen, waarbinnen we on-
mogelijk gelukkig kunnen zijn.
‘Gelukkig worden’ is binnen mijn 
 praktijk dan ook nooit een doel op zich. 

eigen WaaRDen
Het onderscheid tussen geluk en waarden 
vind ik heel belangrijk. Geluk is een ge-
voel, waarden gaan over dingen die je 

 belangrijk vindt in het leven. Uit onder-
zoek blijkt dat mensen aan het einde van 
hun leven vooral spijt hebben van het feit 
dat ze geleefd hebben naar de waarden 
van anderen. Ze hadden dus liever meer 
gedaan op basis van hun eigen waarden. 
Terwijl geluksgevoelens dus niet te sturen 
zijn, is een waardevol leven wel degelijk 
iets wat je kunt bereiken. Het ware geluk 
zit hem in het volgen van je waarden. Als 
je uit onderstaande oefening concludeert 
dat sommige waardegebieden wel wat 
meer, en andere wel wat minder aandacht 
zouden mogen krijgen, bedenk dan wat je 
vandaag en morgen zou kunnen doen om 
deze woorden in daden om te zetten. Als 
je niet gelukkig bent met je huidige situa-
tie, dan mag je dat voelen. Geluk is niet 
heilig en al zeker niet altijd haalbaar. 
Maar los van hoe je je voelt, kun je be-
sluiten om vandaag nog in actie te  komen 
– waardoor je leven meer kleur zal 
 krijgen.



Vraag 5 
Hoe GA IK oM MeT MIJN 
NeGATIeve ZelfBeelD?

het draait in onze maatschappij vaak 
om het nastreven van zoveel moge-

lijk positiviteit. Dit betekent ook dat we 
dikwijls proberen om ons negatieve 
 zelfbeeld te veranderen in een positief 
zelfbeeld. Reclames spelen hier handig op 
in, door te opperen ‘dat je het waard 
bent’ om een bepaald product te kopen. 
Vaak proberen mensen zichzelf te trainen 
om positiever over zichzelf te denken. Ze 
gaan bijvoorbeeld voor de spiegel staan 
en zeggen spreuken als ‘Ik ben mooi’ en 
‘Ik accepteer mezelf onvoorwaardelijk’. 
Buiten het feit dat gedachten op de lange 
termijn niet te sturen zijn (zie vraag 1), 
ontstaat er dan een ander probleem: het 
negatieve zelfbeeld wordt tijdelijk in-
geruild voor een positieve versie. 
Dit lijkt een slimme zet, maar uit onder-
zoek blijkt dat ook een positief zelfbeeld 
kan zorgen voor allerlei psychologische 
problemen. Jazeker, je leest het goed: 

 zowel een negatief als een positief zelf-
beeld kunnen een belangrijk obstakel kan 
vormen op je weg naar een waardevol 
 bestaan. Dit klinkt misschien verontrus-
tend, maar het komt erop neer dat 
 gedachten over jezelf (zowel positief als 
negatief) ervoor kunnen zorgen dat je het 
contact met anderen mist. Het betekent 
ook dat het niet zoveel uitmaakt hoe je 
over jezelf denkt, zolang je de gedachten 
over jezelf niet al te serieus neemt. 
Laten we een oefening doen die duidelijk 
zal maken hoe ons zelfbeeld ons weg-
houdt van wat we zo belangrijk vinden.

Kijk nu naar de verschillen. Twee belangrijke punten waar je op kunt letten:
Zijn er relatief belangrijke waarden die je te weinig aandacht en tijd geeft?
Zijn er relatief onbelangrijke waarden die je te veel aandacht en tijd geeft?

Maak meteen een eerste stap: wat kun je vandaag en morgen doen om meer te leven 
naar je waarden?

Waardengebied:

Wat ik vandaag anders ga doen:

Waardegebied:

Wat ik vandaag anders ga doen:



Oefening: je zelfbeelD
Deze oefening is ontwikkeld door Russ Harris, bekend schrijver van verschillende 
boeken over ACT.
schrijf op de voorkant van een leeg A4’tje alle negatieve overtuigingen die je maar 
over jezelf kunt verzinnen. In mijn geval zou ik opschrijven: ik ben een kluns, ik ben 
niet altijd aardig, ik ben niet sociaal, ik ben niet goed genoeg, ik ben chaotisch, 
 enzovoort. Je kunt vast wel een aantal dingen bedenken. Neem de tijd.
Draai het vel nu om en schrijf op wat je leuk vindt aan jezelf. In mijn geval: ik ben 
 loyaal, sportief, creatief, een goede vriend, bij vlagen best aardig, gul, levens-
genieter, enzovoort. Dit kunnen overigens dezelfde dingen zijn als die je net nog 
stom vond aan jezelf. Ik vind mezelf bijvoorbeeld zowel dom als slim.
Bedenk nu welke mensen echt belangrijk zijn voor je. In mijn geval zijn dat mijn 
 vriendin, mijn moeder, een paar goede vrienden en collega’s, en jij natuurlijk :-)  
Bedenk welke mensen er voor jou echt toe doen. 

stel je voor dat die mensen tegenover je zitten. Alles wat je qua persoonlijk contact 
belangrijk vindt, zit dus tegenover je. Je kunt ook een stoel gebruiken als ijkpunt, 
door deze tegenover je te zetten. Alle belangrijke mensen in je leven zitten op die 
ene stoel bij elkaar op schoot.
Probeer je nu voor te stellen dat je negatieve zelfbeeld je helemaal overheerst. Dit 
kun je doen door het vel met negatieve spreuken dicht voor je ogen te houden. Doe 
dit een paar seconden voor je verder leest.
Als je dat vel met negatieve overtuigingen zo dicht tegen je gezicht houdt, kun je dan 
nog contact maken met die belangrijke mensen tegenover je? Ik kan me voorstellen 
dat je negatieve zelfbeeld echt even tussen jou en die mensen in stond. Klopt? er 
was dus even geen contact door al die negatieve gedachten.

Draai het vel nu om en ga helemaal op in je positieve zelfbeeld. Houd het vel met de 
leuke spreuken recht voor je gezicht. 
Zie je wat er gebeurt? Hetzelfde als bij de negatieve overtuigingen! Ineens heb je 
weer even geen contact met de belangrijke mensen aan de overkant.
Pak nu het vel vast met je linkerhand. Bekijk het zoals je normaal gesproken naar een 
blad met informatie zou kijken (dus het blad op hoogte van je schoot en jij naar 
 beneden kijkend). Kijk vervolgens vooruit, naar de mensen tegenover je. 
Nu zie je ze wel! 

Draai nu het vel een aantal keren om, terwijl je naar de mensen tegenover je blijft 
 kijken. Kijk dus niet naar het vel terwijl je dit doet en blijf je focussen op de mensen 
tegenover je. 
Weet je nu nog wat er op het blad staat? Maakt het uit of je positief of negatief over 
jezelf denkt in deze situatie? Dat blad (de gedachten over jezelf) wisselt van positief 
naar negatief, maar welke kant bovenop ligt is niet meer belangrijk. 
Deze oefening laat je ervaren dat het niet zoveel uitmaakt of je zelfbeeld positief of 
negatief is. Probeer een volgende keer dat je in beslag wordt genomen door 
 gedachten over jezelf te oefenen met dit idee. Kijk op dat moment of je contact kunt 
maken met degene tegenover je en de wereld om je heen. focus daarop. Zet je 
 gedachten aan de zijlijn.



Oefening: eeRlijke zinnen
Als een zin begint met het woord ‘eigenlijk’, dan volgt er meestal iets heel eerlijks. 
Bijvoorbeeld: ‘eigenlijk zou ik graag een andere baan willen’, of: ‘eigenlijk zou ik het 
liefst gewoon een keer de hele dag nietsdoen’. 
Neem een pen en geef hieronder aan wat je zou doen als alles mogelijk was. Hoe zou 
je je leven dan willen vormgeven? Houd even geen rekening met de belangen van 
anderen en stel je voor dat het leven geen beperkingen kent.
‘eigenlijk…‘
Als er geen obstakels zouden zijn, dan zou ik eigenlijk...

Meer alleen willen zijn   Ja       Nee
Meer onder de mensen willen zijn   Ja       Nee
Meer willen lezen   Ja       Nee
Meer willen sporten   Ja       Nee
Minder/Meer willen werken   Ja       Nee
Gezonder willen eten   Ja       Nee
vrij willen zijn van alcohol, nicotine, drugs of antidepressiva   Ja       Nee
vaker naar een film of concert willen   Ja       Nee

Vraag 6 
Hoe KoM IK eRACHTeR 
WAT IK WeRKelIJK WIl?

veel mensen weten wel ongeveer wat 
ze belangrijk vinden in het leven. 

Toch hebben ze geen idee van wat ze 
daadwerkelijk zouden willen gaan doen. 
Vaak creëren we een geweldige pieker-
wolk om thema’s als werk en relaties 
heen. Niet weten wat je wilt doen met je 
leven voelt vaak als stilstaan, en dus als 
achteruitgang. Het leven trekt aan je 
voorbij en je hebt geen idee in welke trein 
je moet stappen. Met als gevolg dat je op 
een leeg perron zit te kniezen over hoe het 
nu verder moet.
Veel mensen die vastzitten in een dergelij-
ke situatie voelen dat de tijd dringt. Het 
leven is kort en als je rond je 30ste, 40ste 
of 50ste nog niet echt je draai hebt gevon-
den, dan beginnen de zorgen meestal al 

harder te schreeuwen. Deze tijdsdruk 
wordt vaak gecombineerd met de eis dat, 
als je een weg kiest, je wel zeker moet 
 weten dat het ook de góéde weg is. Een 
opleiding of baan moet dus perfect 
 passen, want anders ga je weer twijfelen. 
 Alsof je onder enorme tijdsdruk een 
 hole-in-one moet slaan op een golfbaan 
waarop je nog nooit gespeeld hebt.
De perfecte weg bestaat niet. Verdwalen 
in keuzemogelijkheden en ‘het soms 
 gewoon echt even niet weten’ horen er 
 gewoon bij. Als je wacht op de perfecte 
trein, dan zul je op het perron achter-
blijven. Als je bereid bent om een trein 
zonder duidelijke of ideale bestemming te 
pakken, dan kom je in ieder geval in 
 beweging.



We hebben een brein dat zich heel 
graag op de korte termijn fijn wil 

voelen. Dit betekent dat je eerste, bio-
logische reactie op iets dat lekker voelt is: 
dat gaan we doen, dat voelt lekker! Kom 
maar op met dat eten, die sigaret, die pil 
of die drank, want op de korte termijn 
word ik daar heel gelukkig van.
En de lange termijn? Die interesseert ons 
brein niet zo. Tuurlijk, met de juiste 
 argumenten zal het begrijpen dat het niet 
gezond is om gemiddeld twintig keer per 
dag je longen te vullen met kanker-
verwekkende rook, maar dan nog. ‘Je opa 
is er toch ook 89 mee geworden, dus wat 
zou je je druk maken? Bovendien kun je 
net zo goed onder een trein komen.’ Met 
dit soort argumenten hield mijn eigen 
brein mij ruim tien jaar in een nicotine-
verslaving. Het maakte eigenlijk niet 

Vraag 7 
Hoe KoM IK vAN MIJN 
sleCHTe GeWooNTe Af?

 zoveel uit hoeveel verstandige gedachten 
ik had, mijn brein wist ze altijd wel te 
 omzeilen.

Wat kRijg ik?
De sleutel tot stoppen met roken begon 
bij mij met het zien van de voordelen van 
mijn verslaving. Roken was een soort 
rustmoment waarin ik even geen gezeur 
aan m’n hoofd had. Of ik me nu goed 
voelde of slecht, die sigaret gaf me altijd 
een soort geruststelling. Verslavingen 
worden vaak betiteld als ‘slecht’, terwijl 
ze meestal ook positieve functies hebben.  
Het onderzoeken en erkennen van die 
functies is een heel belangrijke stap. Stel 
je dus de vragen: wat geeft mijn ver-
slaving mij? Waarom vind ik het kenne-
lijk prettig om er tóch mee door te gaan, 
ook al weet ik hoe slecht het voor me is?

Willen verhuizen   Ja       Nee
Meer tijd met mijn kinderen willen doorbrengen   Ja       Nee
een bepaalde opleiding willen gaan doen   Ja       Nee
een andere baan willen   Ja       Nee
Het een en ander aan mijn uiterlijk willen veranderen   Ja       Nee
(zo ja, wat? ……………….......…..……………….......)
een bepaalde hobby (.....) willen gaan uitoefenen  Ja       Nee
Meer willen daten of actiever op zoek willen gaan naar een partner  Ja       Nee
vaker naar feestjes willen gaan  Ja       Nee
Huisdieren (soort: ................................................) willen hebben  Ja       Nee
Meer 1 op 1 met mijn partner samen willen zijn  Ja       Nee
Meer in de natuur willen zijn  Ja       Nee
vaker een weekendje weg willen  Ja       Nee
Meer rust en stilte in m’n leven willen ervaren  Ja       Nee
Meer met bepaalde vrienden willen afspreken  Ja       Nee
lekker niets willen doen  Ja       Nee
De banden met mijn familie willen versterken  Ja       Nee
een rijker seksleven willen hebben  Ja       Nee
Beter en/of langer willen slapen  Ja       Nee
Iets leuks voor mezelf kopen  Ja       Nee

Je voelt hem al: elke zin waarbij je ‘ja’ hebt gekozen, staat voor iets waar je mee aan 
de slag kunt. Zijn er nog andere dingen die je zou willen toevoegen aan deze lijst?

Wat ga je de komende week (anders) doen?



Oefening: vOOR- en naDelen van mijn slechte geWOOnte
schrijf op wat de kortetermijnvoordelen zijn van je slechte gewoonte. Geeft die je bij-
voorbeeld een lekker gevoel, of hoef je voor even geen verdriet of verveling te voe-
len?

Als je dat weet, kun je vervolgens gaan 
kijken naar de nadelen van je verslaving. 
In mijn geval merkte ik dat mijn gezond-
heid op de lange termijn erg belangrijk 
voor me was. Daarnaast merkte ik dat  het 
gebonden zijn aan de sigaret me nogal 
 ergerde. Ik moest altijd rekening houden 
met het moment dat ik weer moest roken. 
De kosten van je verslaving zijn belang-
rijk, want omgekeerd zijn dit de dingen 
die je terugkrijgt als je besluit om uit de 
verslaving te stappen. Je hoort dat ik niet 

zeg: Als je stopt met het middel. Dit is een 
belangrijk verschil. Dwing jezelf niet om 
te stoppen met je verslaving. Probeer 
vooral om bewust te kiezen voor het 
 leven dat je werkelijk wilt leiden.

Wat zijn de langetermijnnadelen? 



Vraag 8 
Hoe GA IK oM MeT 
De ooRDeleN vAN 
ANDeRe MeNseN?

vaak zijn we bang voor wat andere 
mensen allemaal zullen denken als 

we onze eigen weg kiezen. De angst dat 
we worden afgewezen is dikwijls groot. 
Het was voor mij persoonlijk erg loute-
rend om te ontdekken dat je het in de 
ogen van anderen toch nooit helemaal 
goed kunt doen. Al laat je het diamanten 
regenen, dan nog zullen er mensen zijn 
die zeggen dat dit slecht is voor de para-
plu. Wat je dus ook doet en hoe perfect je 
ook bent; er zal altijd wel iemand wat 
over jou te mekkeren hebben. En dus is 
het zinloos om te proberen het altijd 
 iedereen naar de zin te maken. 

OveRgevOeligheiD
Daarnaast is het interessant om je eigen 
kwetsbare kanten te ontdekken. Want het 
feit dat je last hebt van een oordeel van 
een ander, zegt iets over waar je kennelijk 
gevoelig voor bent. Bijvoorbeeld: iemand 

noemde mij een tijdje geleden hypocriet. 
Ik ben toen erg geschrokken van mijn 
 eigen, overgevoelige reactie. De wijze les 
die de persoon in kwestie mij op die 
 manier meegaf, was dat ik het heel ver-
velend vind als mensen mijn oprechtheid 
in twijfel trekken.
Andersom is het zo dat als iemand mij 
 lelijk noemt, ik dan mijn schouders 
 ophaal en die opmerking de volgende dag 
alweer ben vergeten. Met andere woor-
den: mensen kunnen je alleen raken op 
plekken waar je zelf gevoelig bent. En dus 
kun je jezelf trainen in het herkennen van 
je gevoelige plekken. Hoe? Ik dacht dat je 
het nooit zou vragen ;-)

Hoe zou je leven eruitzien zonder je slechte gewoonte?

Ten slotte is het handig om dit niet alleen te doen. schakel dus hulp in van vrienden, 
familie of hulpverleners.



Oefening: gevOelige plekken
schrijf in het hoofd hiernaast wat mensen absoluut niet tegen jou moeten zeggen. 
laat nog wat ruimte over zodat je later nog dingen kunt toevoegen.

Knip dit hoofd nu uit, vouw het op en neem het mee in je portemonnee. Draag je 
kwetsbare kanten dus letterlijk bij je en word je bewust van de momenten waarop 
deze worden aangeraakt. Als iemand je raakt met iets wat nog niet in het hoofd staat 
beschreven, voeg het dan ter plekke toe. 
voel dus dat je geraakt wordt, in plaats van dat je het gevecht met de ander aangaat. 
Kijk op dat moment of je met wat meer compassie met jezelf kunt omgaan (zie ook 
vraag 7).
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