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Eerst even dit
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Eerst even dit 11

Voel je goed

Ontzettend veel factoren hebben invloed op hoe je je voelt. Je hormonen, je 

gezondheid, (veranderingen in) je omgeving, de mate waarin je geprikkeld 

wordt, vermoeidheid, de wijze waarop je ademhaalt, wat je denkt, wat je eet, 

het jaargetijde, het weer – en als ik sommigen moet geloven zelfs de stand 

van de maan – en ga zo maar door. Ze hebben allemaal invloed op hoe je 

in je vel zit. 

Er zijn veel factoren waar je geen invloed op hebt. Je kan de winter niet 

veranderen in de zomer. De maan kan je niet verplaatsen aan de hemel. 

Wanneer iemand je verlaat, kan je dit schrijnend genoeg niet terugdraaien, 

zo ook gebeurtenissen uit het verleden. 

Maar gelukkig heb je op sommige factoren wel invloed. Je kan zelf aan 

de knop draaien en bepalen in welke mate ze van kracht zijn. Ik heb het dan 

over je ademhaling, de mate waarin je geprikkeld wordt en wat je denkt. 

En precies op deze facetten focust dit werkboek zich. Het bepalen van een 

juiste balans tussen geprikkeld worden en ontprikkelen en de wijze waarop 

je denkt en ademhaalt, is waar je zelf mee aan de slag kan gaan. 

Voor wie is dit werkboek?

Helaas zal een interesse in je geestelijke gezondheid veelal betekenen dat 

jij ermee worstelt. Misschien heb je last van veelvuldig piekeren, angsten, 

paniek, somberheid of depressie. Je kan zelf of samen met je coach of the-

rapeut aan de slag gaan om deze klachten te verminderen. 

Dit werkboek is bedoeld voor (jong)volwassenen. Het bevat concrete 

oefeningen en visualisaties. Eenieder kan ermee aan de slag, met een speciale 
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12 Deel 1

notitie: vanwege de concrete oefeningen en visualisaties is het werkboek bij-

zonder geschikt voor personen met (kenmerken van) autisme. 

Om met succes aan de slag te gaan, is het belangrijk dat in de basis 

enkele factoren aanwezig zijn. Je kan ze nagaan aan de hand van deze lijst:

 ✔ Je leeft gezond. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van veelvuldig 

alcohol-, cafeïne- of druggebruik, dat je voldoende beweegt en redelijk 

gezond eet. 

 ✔ Je hebt voldoende zelfinzicht en kan op jezelf reflecteren.

 ✔ Je kan de verantwoordelijkheid nemen voor je welbevinden. Je blijft 

niet vastzitten in de slachtofferrol (‘Ik voel me slecht, want het ís ook 

allemaal klote. Het is de schuld van de situatie of van anderen, want 

vroeger…’). Enkel jij bent degene die jezelf kan helpen. Een therapeut 

of coach reikt je ideeën aan en helpt jou op weg. Jijzelf bent degene die 

vervolgens aan de slag gaat. Jijzelf bent degene die voor de verandering 

in jouw welbevinden zorgt.

 ✔ Je durft om hulp te vragen.

 ✔ Je hebt voldoende eigenwaarde.

 ✔ Je hebt voldoende vertrouwen.

Wanneer niet alle punten afgevinkt kunnen worden, is het belangrijk dat je 

met een coach of therapeut gaat samenwerken. Specifiek wil ik inzoomen op 

de laatste twee vinkjes. Ik merkte op dat verandering soms niet komt, hoe 

hard je er ook aan trekt, als je jezelf het geluk niet gunt of wanneer je bang 

bent voor verandering. Gedragsverandering is – hoe positief ook – spannend. 

Je gedachte- en gevoelsleven van dit moment is vertrouwd en voelt daarmee 

veilig. Het loslaten daarvan en toewerken naar een andere manier van han-

delen en denken kan eng zijn. Want je gaat een beetje sleutelen aan jezelf. 

Het kan voelen alsof je jezelf kwijt zal raken. Je weer beter voelen kan in het 

begin zelfs onaangenaam voelen. 
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Eerst even dit 13

Het niet op weg durven of willen gaan naar verandering komt vaker 

voor dan je denkt. Natuurlijk gun ik mezelf de verandering en daarmee het 

geluk, zal je denken. Maar is dat écht zo? Vraag jezelf dus eerst af of je het 

waard bent een betere kwaliteit van leven te ervaren. Durf je het aan? Wat 

vind jij? Wat voel je? (En ja, natuurlijk ben je het waard!)

Hoe kan je dit werkboek gebruiken?

Dit werkboek kan een tijdlang jouw dagelijkse handboek zijn op weg naar 

herstel van je mentale klachten. Je leest eerst het theoretische deel. Daarna 

kan je in de volgorde zoals aangegeven aan de slag gaan met de werkbladen. 

Wat je leest en/of invult op de werkbladen, ga je één voor één, stap voor stap 

integreren in je dagelijks leven. Zo kan het betekenen dat je enkele weken 

aandacht besteedt aan het thema uit werkblad 1. Om daarna pas verder te 

gaan met het volgende werkblad. 

Misschien kom je een werkblad tegen waarop een vaardigheid/activi-

teit beschreven staat die je al beheerst/onderneemt. Je kan het werkblad 

dan overslaan. Op deze manier vorm je je eigen persoonlijke therapiepro-

gramma, gebaseerd op wat jíj wilt leren. 

Hoe dit werkboek ontstond

Ik vierde mijn lustrum psychisch ziek zijn. Ik had al meer dan vijf jaar 

lang last van angsten, paniekaanvallen en depressieve gevoelens. Ik volgde 

therapie. In meervoud. Een psycholoog, psychiater, weer een andere psy-

choloog en psychiater, psychotherapeut, psychomotorisch therapeut en 

wéér een andere psycholoog bezocht ik achtereenvolgens. Ik ging naar 
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14 Deel 1

alternatieve behandelaren. Er werd flink gespit in mijn verleden. Wat daar 

allemaal was misgegaan, werd onder een vergrootglas gelegd en werd keer 

op keer bekeken. 

Ik huilde. Tranen met tuiten. In de armen van mijn vriend, van mijn 

moeder, bij vriendinnen aan de koffietafel en in de sofa van de therapeut. 

Thuis dacht ik na. Dag én nacht. Ik zag precies wat er in mijn binnen-

wereld gebeurde en wat in het verleden gebeurd was. Ik wist exact hoe het 

kwam dat ik me zo ellendig voelde. Inzichten in mijzelf en mijn situatie kon 

ik feilloos verwoorden. Ik schreef er twee boeken over. Ze zijn gepubliceerd 

en prijken nu ook bij anderen op de boekenplank.

De eerste psycholoog die ik bezocht, was te vermoeid om met volle aandacht 

aanwezig te zijn bij wat ik vertelde. Slaapgebrek veroorzaakt door haar eer-

ste kleintje. Ze vatte samen wat ik vertelde en vond steevast de verkeerde 

betekenis. ‘Nee,’ zei ik opnieuw, ‘dat is niet wat ik vertelde.’ De therapeuten 

daarna pakten werkbladen uit de kast die mij vaardigheden lieten leren die 

ik al had. Een andere psycholoog die ik bezocht vertrouwde mij toe dat hij 

vroeger slecht was in luisteren. Ik merkte op dat hij het nog steeds was. Het 

was daarom dat hij de meeste tijd zélf aan het woord was over zíjn leven. 

Tijdens de laatste sessie pakte hij er een grote spiegel bij. Hij plaatste het glas 

enkele meters voor mij en vroeg me wat ik zag. Hij vertelde mij enthousiast: 

‘Kijk nou wat een knappe vrouw daar voor me zit!’ En ik dacht: ja, dat kan ik 

ook zien. Een negatief zelfbeeld is níet waar het probleem zich in genesteld 

heeft. De rest van de sessie – waar ik honderd euro voor betaalde – werd ik 

overladen met complimenten over mijn uiterlijk. De complimenten stak ik 

in mijn broekzak, maar van behandeling gerelateerd aan mijn hulpvraag 

was geen sprake. 

De laatste psycholoog die ik bezocht, vertelde ik opnieuw over mijn 

paniekaanvallen. Ze luisterde naar me, gaf keurig erkenning voor mijn 

Mentale klachten de baas – DRUK.indd   14Mentale klachten de baas – DRUK.indd   14 03/05/2022   13:37:2503/05/2022   13:37:25



Eerst even dit 15

gevoel, precies zoals ze tijdens de opleiding geleerd had, en adviseerde mij 

uiteindelijk om 112 te bellen wanneer de paniek zich opnieuw voordeed.

In zelfhulpboeken las ik het goede nieuws: je brein is flexibel. Je kan je 

gedachtepatronen veranderen. Gewoon positief denken. Dat is leuk, dacht 

ik. Positief denken. Maar hoe moet dat dan precies? Ik las dat ik zelf een 

keuze had in wat ik dacht. Dat gelukkig zijn een kwestie van kiezen voor 

geluk is. Zo simpel is het. 

Of toch niet? Want koos ik voor een fijne gedachte, dan was de nega-

tieve gedachte binnen een seconde alweer bij me terug. En voelde ik me niet 

gelukkiger (het ontbrak me op dit punt duidelijk nog aan kennis over hoe 

gedragsverandering in zijn werk gaat).

Dat je last kan hebben van overtuigingen en van vastgeroeste patronen, 

maakt dat het kiezen voor geluk toch iets gecompliceerder ligt dan de meeste 

zelfhulpboeken doen beloven. En dat je bijvoorbeeld wilskracht nodig hebt, 

stond in een boek dat ik las, weggemoffeld in een bijzin. 

Ik kon in dergelijke boeken ontelbare adviezen en tips lezen. Maar er was 

om te beginnen te weinig focus. Hoe begin je? Wat is de eerste kleine stap? 

Hoe ga je verder? Door de bomen kon ik het bos niet meer zien. De boeken 

belandden in de kast, keurig op een rij, en mijn klachten bleven. 

Ik ging weer terug naar de psycholoog. Eindeloos werd tijdens de thera-

piesessies gepraat over hoe ik me voelde. Er was aandacht voor wat me in 

gedachten bezighield. Ik vertelde hetzelfde verhaal tegen mijn vriend, tegen 

mijn vriendinnen en tegen de therapeut. Er werd gezegd dat ik beter voor 

mezelf moest zorgen, dat ik meer van mezelf moest houden. Er werd gezegd, 

alweer: je moet positief denken, je moet je gedachten veranderen. Ik kreeg 

de tip om een denkbeeldig coconnetje om me heen te trekken en dicht te 

ritsen zodat prikkels me niet zouden raken. Ik moest mezelf vóór alles goed 
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16 Deel 1

aarden. En telkens dacht ik: maar hoe dan? Hoe moet ik dat doen? Keer 

op keer verliet ik de behandelkamer van de therapeut, nog altijd in paniek. 

Er waren ontelbaar veel woorden uitgestort door mij en de ander, over het 

hoofd van de behandelaar en mijzelf. Tranen vloeiden over mijn wangen. 

De tissuebox werd aangereikt. Maar nooit voelde ik me na de therapie beter. 

En iedere keer weer miste ik een handvat. Ik wist precies wat er aan de hand 

was, door wie en het waarom, maar wat ik van geen enkele therapeut hoorde 

en in al die jaren van niemand geleerd had, was wat ik moest dóen. 

Door schade en schande leerde ik: wat je aandacht geeft, groeit. Al die tijd 

dacht ik: je moet erover praten. Dat helpt. Het was tenslotte ook de ingezette 

methodiek van de therapeut. Maar door het herhaaldelijk te blijven vertel-

len, was de wereld die ik beleefde doordrenkt met angst en negativisme. Ik 

focuste me op wat niet goed was gegaan, wat niet goed ging, wat niet goed 

zou kunnen gaan. Er was nauwelijks ruimte voor positiviteit, fijne herin-

neringen en nieuwe dromen. Nooit besprak een therapeut samen met mij 

wat er goed was gegaan, wat er nu goed ging, en wat de vele mogelijkheden 

nog waren. Ik had het zo graag gehad, dat er eens aandacht was besteed aan 

het goede. 

Ik besloot dat het tijd werd voor een andere koers. Na de zoveelste teleur-

stelling in het handelen van een therapeut die mij beloofde te beteren, was 

ik het vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg kwijt. Ik besloot mijn 

eigen therapeut te worden. Ik zou de juiste behandeldoelen gaan bedenken 

met daaraan gekoppeld de juiste oefeningen en hulpbronnen. Vanaf nu zou 

ik gaan DOEN.
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