Welkom in de
wereld met
Corona
HANDBOEK MET
VAARDIGHEDEN
Ontworpen voor cliënten van Scelta Deeltijd in Apeldoorn. Het handboek is voor iedereen vrij toegankelijk

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw
coronavirus. Het virus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De meeste patiënten die dit
virus hebben krijgen koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen
of kortademigheid. Omdat het een nieuw virus is, kan iedereen besmet raken. (RIVM,
2020)

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Eén ziek persoon besmet gemiddeld
2-3 andere personen.
Volg het RIVM voor de meest recente updates en volg het journaal. Het kan
verleidelijk zijn om alles continu te volgen, maar rust en ontspanning zijn ook
belangrijk. Kies een vast moment waarop je de laatste updates lees, zoals dagelijks
het 20h journaal kijken.

Wat is er aan de hand?

Skip intro
Volgende

En nu???
Volgende

Flatten the Curve
Omdat het een nieuw virus is,
kan iedereen ziek worden. Als
iedereen tegelijkertijd ziek
wordt, kan de zorg alle lasten
niet aan en zullen meer
mensen overleiden. Om dit te
voorkomen is het Flatten the
Curve principe ontstaan. Door
te zorgen dat niet iedereen
tegelijk ziek wordt, wordt de
piek in het aantal zieke
mensen lager, waardoor de
totale zorgvraag haalbaar
blijft.

(CDC, 2020)
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Ieder bijdrage is nodig om verspreiding van
het virus tegen te gaan

BLIJF THUIS ALS JE LAST HEBT
VAN NEUSVERKOUDHEID,
LOOPNEUS, NIEZEN, KEELPIJN
EN LICHTE HOEST EN
VERHOGING

HYGIËNE; VOORKOM
VERSPREIDING DOOR
REGELMATIG JE HANDEN TE
WASSEN EN NIES IN JE
ELLEBOOG

NIET HAMSTEREN; DE
WINKELS BLIJVEN
BEVOORRAAD.

HOUD MINIMAAL 1,5M
AFSTAND VAN ELKAAR
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Thuis zitten

Restaurants en dagbestedingsacvitiveiten gesloten

Helaas
hebben deze
maatregelen
ook nadelen.

Scholen dicht

Geen Scelta 3 dagen per week

Minder afleiding?

Minder dagbesteding?

Vastzitten thuis?

Eenzaam gevoel?

Volgende

De hele situatie is vervelend en kan bij iedereen het nodige oproepen.
Sociale isolatie is voor ons mensen, als sociale wezens, niet makkelijk en kan
eerder leiden tot gevoelens van verdriet en eenzaamheid.
Dit programma is opgezet om handvatten aan te reiken voor het moment
dat je thuis dreigt vast te lopen of in patronen schiet die liever voorkomen
worden. De dialectische gedragstherapie (DGT) en DGT vaardigheden
maken deel uit van het Scelta Deeltijd programma.
De volgende pagina geeft een toelichting op de mogelijkheden die dit
programma biedt en daarna volgt het hoofdmenu. Kijk rustig rond en kijk
waar jouw interesses en behoeftes liggen. Je hoeft niet gelijk alles te weten!
Dit document is gemaakt voor de cliënten van de deeltijdbehandeling van Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, onderdeel
van GGNet. We hopen dat het voor meer mensen een handreiking kan zijn en zien graag dat het breed benut kan worden. Als u een bewerkbare
versie wilt ontvangen van de handleiding om de handleiding passend te maken voor uw doelgroep, of als u andere vragen en opmerkingen heeft,
kunt u contact opnemen met ellen.nijenhuis@ggnet.nl en/of scelta.apeldoorn@ggnet.nl
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Uitleg Tegels
• Theorie
• Uitleg crisis vaardigheden
• Uitleg sociale vaardigheden
• Uitleg emotieregulatie vaardigheden
• Uitleg kernoplettendheid

• Therapie op afstand
• Psychotherapie
• Beeldende therapie

• Afleidende activiteiten
• Een lijst met meer dan 250 afleidende
activiteiten gesorteerd per onderwerp.

• Zelfzorg
In dit hoofdstuk zijn diverse thema's uitgewerkt met
diverse tips en tricks om goed voor jezelf te zorgen.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Slapen

• Muziek therapie

• Dagstructuur

• Drie mindfulness oefeningen die
aangeboden zijn vanuit te PMT

• Kinderen
• Voeding

• Medicatie

• Werk en studie

• Handvatten voor online beeldbellen

• Ontspanning en beweging

• Systeemgesprekken

• Omgaan met ziekte
• Veiligheid

Volgende
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Psychotherapie op afstand
Psychotherapie, individueel en in de groep, heeft steeds jouw ontwikkeling tot doel.
Als je merkt dat je bent vastgelopen in je leven, dan is het belangrijk dat je leert zo
goed mogelijk om te gaan met jezelf en met anderen. Het leven brengt, zoals ook
in deze coronacrisis, moeilijkheden op ons pad die pijn en lijden kunnen
veroorzaken. Hoe ga je daar op zo’n manier mee om dat het niet erger wordt dan
het al is? Hoe zorg je ervoor dat je met vriendelijkheid en moed jezelf en anderen,
en daarmee het leven tegemoet kan treden?
Het doel van psychotherapie is problemen dragelijk te maken en indien mogelijk op
te lossen, om zodoende te kunnen ervaren dat het leven en jouw leven waardevol
is.

(S. Pol, persoonlijke communicatie, 8 april 2020)
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Psychotherapie op afstand
In deze periode is het belangrijk om lopende psychotherapeutische behandeling
een vervolg te geven en dat kan goed op afstand via bellen of liever nog
beeldbellen. Juist in deze periode kom je situaties tegen die je uitdagen nieuwe
vaardigheden in te zetten. We bieden daarbij graag ondersteuning met een
samenhangend behandelprogramma waarin naast psychotherapie ook
vaktherapieen en systeemtherapie zijn opgenomen, en waarin ruimte is voor
ondersteuning door sociotherapie. Tezamen richten we ons met de informatie in dit
handboek op het volgende:
•
•
•
•

ontwikkelen van kennis en vaardigheden
ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)
ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
benutten van ongebruikte mogelijkheden
(S. Pol, persoonlijke communicatie, 8 april 2020)

Systeemgesprekken
Is het niet mogelijk voor jou om samen met je naastbetrokken zoals partner, ouders
en/of kinderen of belangrijke anderen naar de locatie van de driedaagse deeltijd
Scelta te komen? Dan is er de mogelijkheid om met elkaar te gaan beeldbellen.
Het enige wat hiervoor nodig is, is een smartphone, computer of laptop met een
camera en microfoon, een internet verbinding en een (veilige) plek waar je niet
gestoord wordt.
Beeldbellen voor systeemgesprekken kan binnen Scelta op twee verschillende
manieren vorm gegeven worden.

(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 6 april 2020)
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Systeemgesprekken
Via Karify

Als je in behandeling bent bij de driedaagse deeltijd krijg je automatisch toegang
tot Karify. Hierin kunnen opdrachten voor je klaargezet worden zoals het maken
van een dag- en week planning, maar bijvoorbeeld ook een signaleringsplan.
Daarnaast is hierin de mogelijkheid om te gaan beeldbellen. Dit is alleen
beschikbaar voor jou als cliënt. Je naasten hebben deze mogelijkheid niet.
Voor het systeemgesprek via Karify is het noodzakelijk dat je bij elkaar zit op
dezelfde locatie en in dezelfde ruimte. Tijdens het programma zelf kun je niet
schrijven en tekenen op het beeldscherm. Spreken met elkaar gaat prima.

(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 6 april 2020)
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Systeemgesprekken
Via Zoom

Om te gaan beeldbellen via Zoom, heb je geen Zoom account nodig. De
systeemtherapeut maakt een Zoom gesprek aan. Jij krijgt als cliënt de
inloggegevens van het gesprek. Dit is een link met daarnaast het nummer de
beeldbelsessie en het bijbehorende wachtwoord. Wanneer je de link aanklikt, zal
deze je automatisch sturen naar het gesprek. Deze inloggegevens kun je zelf
doorsturen aan je naasten voor het gesprek. Iedereen komt bij aanvang van het
gesprek in de wachtruimte van Zoom totdat de systeemtherapeut ze binnen laat.
Het voordeel is dat je niet allemaal op dezelfde locatie hoeft te zijn om in beeld te
komen. Ander voordeel is dat Zoom een whiteboard heeft, waarop getekend en
geschreven kan worden. Dit kan vervolgens opgeslagen worden voor een
volgende keer. Ook teksten kunnen gedeeld en opgeslagen worden. Kortom met
zoom kan meer informatie met elkaar gedeeld worden.
(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 6 april 2020)

Muziek therapie
Muziek kan je stemming beïnvloeden; voordat je het weet rollen de tranen over je
wangen of heb je zin om een dansje te maken. Je kan muziek dus bewust inzetten
om ontspanning of afleiding te zoeken, om vriendelijke aandacht te besteden aan
je emoties of als ondersteuning bij bijvoorbeeld sporten.
Om muziek te vinden hoef je niet ver te zoeken. Radio, YouTube, je oude
langspeelplaten... Ook veel culturele instellingen bieden in deze periode gratis
online concerten aan.
Zelf muziek maken kan natuurlijk ook. Misschien heb je een instrument of kan je er
een lenen of zelf maken. En je eigen stem heb je altijd bij je om te zingen of te
neuriën.

(I. van Sprang & R. Rosier, persoonlijke
communicatie, 7 april 2020)
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Voorbeelden van thuiswerken met muziek
• Ga op een ‘YouTube deepdive’ op zoek naar nieuwe muziek.
Er bestaat ontzettend veel muziek, grote kans dat er mooie dingen zijn die je nog niet
kent. Als opzetje: NPR heeft een concept Tiny Desk Concerts waar verschillende artiesten
de tijd krijgen om hun muziek uit te voeren.
• Zingen is gezond! Of het nu zuiver is of lekker vals, zingen kan een goede uitlaatklep zijn en
ook goed helpen bij het versterken van zelfexpressie. Zingen kan troosten en plezier geven
en versterkt bovendien je immuunsysteem. Je kan zelf wat improviseren, meezingen met
bestaande muziek en op YouTube zijn van veel nummers karaokeversies te vinden.
• Maak playlists voor bepaalde emoties of activiteiten. Bijvoorbeeld een playlist voor troost
of kalmering of een playlist met powersongs.
• Deel je favoriete muziek met vrienden of gezin en vraag ook eens waar zij van houden.

(I. van Sprang & R. Rosier, persoonlijke
communicatie, 7 april 2020)
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Voorbeelden van thuiswerken met muziek
• Leer een instrument bespelen: Heb je toevallig een keyboard of gitaar thuis staan maar
kan je die nog niet bespelen? Nu is de tijd om me af te stoffen! Een instrument leren
bespelen kan je goed helpen met je concentratie en geeft je een doel (en is ook gewoon
leuk). Klik hier een voorbeeld van een online pianoles filmpje (Pianolesonlinetv, 2017), met de
bijbehorende site pianolesonline.com (Vermeulen, n.d.).
• Let wel op: het kan een tijd duren voordat je een nieuw instrument kan bespelen.
Wees mild voor jezelf en stel niet te hoge eisen.
• Er zijn ook diverse apps te vinden waar een instrument al voor je klaar staat en je op je
eigen mobiel een lekker potje kan drummen of een melodietje kan maken op de
piano.
• Speel mee met bestaande muziek: Niet iedereen heeft thuis instrumenten staan maar vaak
heb je wel een emmer, bakjes en een pollepel. Kies muziek uit waarin je de ruimte hebt om
lekker te experimenteren. Klik hier voor een filmpje ter inspiratie (William Wei, 2014) of speel en
zing mee met het muziekstuk van R. Rosier (2020).
(I. van Sprang & R. Rosier, persoonlijke
communicatie, 7 april 2020)
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Voorbeelden van thuiswerken met muziek
• Mindfulness met muziek: Muziek luisteren leent zich er uitstekend voor om
mindfulness te beoefenen. In principe is alle muziek daarvoor geschikt maar
dikwijls kiezen mensen hierbij voor muziek met een wat rustiger tempo en zonder
tekst (bijvoorbeeld van Einaudi)
• Ga tijdens het luisteren in een comfortabele houding zitten of liggen. Je kan
ervoor kiezen tijdens het luisteren je emoties te observeren en waar te nemen of
de muziek hier invloed op heeft. Ook kan je als focus nemen welke instrumenten
je hoort of je aandacht richten op bijvoorbeeld tempo of volume. Als je afdwaalt
breng je je aandacht steeds weer vriendelijk terug naar het focus dat je gekozen
hebt.

(I. van Sprang & R. Rosier, persoonlijke
communicatie, 7 april 2020)
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Muziek therapie op afstand
Wanneer je wilt werken aan gerichte opdrachten passend bij je therapiedoelen
dan is het advies dit te doen in contact met een muziektherapeut. Samen kom je
dan tot afgestemde werkvormen en ook online zijn er gelukkig veel mogelijkheden
om samen muziek te maken of te beluisteren en zo aan je persoonlijke ontwikkeling
te werken.

(I. van Sprang & R. Rosier, persoonlijke
communicatie, 7 april 2020)

Online Beeldbellen
• Gun jezelf de tijd om te wennen aan een beeldbelsessie. Voor iedereen is het nieuw en zal
het de eerste keer spannend zijn.
• Zorg voor een ruimte waar jij je veilig voelt
• Zorg voor een koptelefoon of oortjes waardoor niemand van buitenaf kan meeluisteren
wat verteld wordt
• Plan vooraf activiteiten wat je kun ondernemen na de sessie om tot rust te komen.
• Zorg ervoor dat kinderen/partners/huisdieren niet een sessie kunnen verstoren. Maak het
onderwerp bespreekbaar en maak hierover afspraken
• Het makkelijkst is om te beeldbellen via een laptop die je op een tafel kunt zetten. Op
deze manier hou je je handen vrij.
• Bespreek vooraf met familie/vrienden die aanwezig zijn hoe ze je kunnen ondersteunen op
het moment dat je hoog in spanning zit of een paniekaanval of dissociatie krijgt. Benoem
hierin duidelijk wat jij wel en niet fijn vind en wat werkt. Het is handig om gemaakte
afspraken vast te zetten op papier.
• Vind je het niet fijn om jezelf te zien? Plaats bijvoorbeeld een memo blaadje over je
gezicht om het aangenamer te maken.

Beeldend werken
Beeldende werkvormen kunnen aansluiten op waar je op dit moment behoefte
aan hebt. Voor de een zal dit vooral ontspanning of verleggen van focus zijn, voor
de ander is het belangrijk om juist aandacht te schenken aan emoties of aan de
persoonlijke thema’s die spelen.
Ga in principe uit van materiaal wat je thuis hebt. Met veel materialen kun je
beeldend werken! Denk bijvoorbeeld naast gebruikelijk teken-, schilder en andere
materiaal ook aan ongebruikte spullen, materialen uit de tuin of de natuur,
fotografie via je telefoon, oude foto’s of tijdschriften/kranten en spullen uit de
keuken (rode biet geeft bijv. een prachtige rode kleur!). Juist nu word je
uitgedaagd om te zoeken naar creatieve oplossingen.

(S. Haeyen, persoonlijke
communicatie, 3 april 2020)
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Voorbeelden van beeldende thuisopdrachten
• Beeldend dagboek: per dag iets tekenen/vormgeven/ fotograferen passend bij je
stemming (bewustzijn, aandacht besteden aan wat je bezighoudt en ontladen) of wat je
een prettig gevoel geeft (een `positief dagboek’), of een dagboek `belevenissen in
coronatijd’.
• Zelfportret zonder spiegel: teken/schilder je hoofd en schouders. Het hoeft geen
fotografische weergave te zijn! Neem je vrijheid. Schrijf of teken vervolgens elke dag daar
iets omheen waar je tevreden over was (een actie, een gevoel, een gedachte)
• Gedichten/teksten schrijven en daar beelden bij maken of foto’s met je telefoon.
• Aandacht aan emoties: bewerk een vel papier vanuit je actuele emotie en gebruik enkel
lijn, vorm en kleur. Het mag niets voorstellen. Neem even de tijd. Kies daarna m.b.v. een
klein kadertje een gedeelte (10x15 cm.) wat je aanspreekt. Knip dit eruit en maak dit in
een passe partout of doe het in een wissellijstje. Zet het neer waar je het ziet.

• Steunende beelden of beelden van troost.
• Werken met materialen uit de natuur of met `vergeten spullen’ uit huis.
• Puur tekenen/schilderen etc. ter ontspanning/afleiding. Bijv. natekenen van een foto,
(S. Haeyen, persoonlijke
een voorwerp, je uitzicht? Kleurplaten van internet, een mandala.
communicatie, 3 april 2020)
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Beeldende therapie op afstand
Wanneer je wilt werken aan gerichte opdrachten passend bij je therapiedoelen,
dan is het advies om dit te doen in contact met een beeldend therapeut. Je kunt
dan bijv. vormgeven aan bepaalde ervaringen of periodes uit je leven, of het in
beeld neerzetten van de relatie met een voor jou belangrijk persoon of
werkvormen met het thema zelfbeeld.
Er is dan contact via beeldbellen. In dit contact kom je met elkaar tot een
afgestemde werkvorm. Aan deze werkvorm kun je werken tijdens het contact of in
de tussenliggende tijd als huiswerkopdracht. Vervolgens bespreek je dit samen na
en bespreek je het vervolg.

(S. Haeyen, persoonlijke
communicatie, 3 april 2020)

Medicatie
In de tijd van de coronamaatregelen kunnen spanningen erg oplopen en
kwetsbaarheden naar voren komen. Overleg met je arts of psychiater of aanpassing
van jouw medicatie nodig is als je merkt dat spanning, angst of depressieve gevoelens
te hoog oplopen en de inzet van vaardigheden onvoldoende helpen om deze te
hanteren. Individuele afstemming is hierbij nodig, omdat onder andere rekening
gehouden dient te worden met de individuele klachten, gezondheidstoestand en
gebruik van andere medicijnen. Ook kan rekening gehouden worden met eventuele
interacties en bijwerkingen van medicatie indien iemand een corona-besmetting krijgt
en hiervoor behandeling moet ondergaan.
Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat geneesmiddelen
door leveringsproblemen (tijdelijk) niet goed beschikbaar zijn. Mocht jouw medicijn niet
meer voorradig zijn, overleg dan met je arts/ psychiater over alternatieven.

(L.E.M. Bus, persoonlijke
communicatie, 5 april 2020)

Afleidende
activiteiten
Iets ondernemen helpt om op
andere gedachtes te komen,
maar kan ook plezierig werken
om te tijd te vullen
(Mediant, persoonlijke communicatie, 2017)
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Woede
kwijtraken

Creatief

Bewegen

Andere fysieke
dingen

Andere
mensen

Verzorging

Ontspanning

Bewustzijn

(Klik op plaatjes)
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Vertragen en afleiden
• Talent: schrijf iets waar je goed in bent op een stuk papier.
Draag dit papiertje bij jou en kijk erna als je je slecht voelt.
• Verzin babynamen. Je hoeft niet zwanger te zijn!
• Zoek troep op EBay
• Zoek familie en vrienden op het internet
• Zoek op makelaarssites naar je droomhuis
• Maak zoveel mogelijk woorden van je naam of een lang
woord

• Maak een lijst me alles wat je bereikt hebt
• Ga naar buiten en glimlach naar minstens 5 mensen.
Uiteindelijk zal je zelf ook lachen!
• Woord associatie spel. Kies een woord, bedenk een
woord wat daaraan verwant is, enz.
• Freewriting: Schrijf continue voor een bepaalde tijd,
bijvoorbeeld 5 minuten. Laat de woorden vloeien, schrijf
maar op wat er in je opkomt.
• Speel met een knuffel of pop

• Maak anagrammen van de namen van mensen: ‘’Clint
Eastwood’’ is een anagram van ‘’Old West Action’’
bijvoorbeeld.

• A t/m Z spel: Bedenk een onderwerp, zoals ‘dieren’ of
‘fruit’, en schrijf dat dingen op die beginnen met elke
letter van het alfabet. A = Antilope, B = Beer, enz.

• Tel dingen: Wat je maar kan zien zoals het plafond,
vloertegels, bakstenen of patronen op het behangpapier.

• Doe een kruiswoordpuzzel, woordzoeker of dergelijke

• Zoek rare woorden of zinnen op internet
• Leer een nieuwe taal
• Sorteer je kleding op kleur

• Speel een kaartspel zoals Patience of bouw een
kaartenhuis
• Zoek plaatjes op google over iets wat je leuk vind.
Verzamel dan je favorieten en zet ze ergens neer

• Ga foto’s uitzoeken

• Plan een vakantie. Kan ook een droomvakantie zijn waar
tijd en geld geen rol spelen!

• Speel een spelletje

• Doe eens een paar minuten echt gek
Volgende

Vertragen en afleiden
• Zoek een willekeurig object, zoals een paperclip, en schrijf
30 dingen op die je daarmee kan doen.
• Maak een lijstje
• Ontwar een wol of ketting
• Spel je naam met plaatjes die op letters lijken
• Lees een moppenboek of ga naar een site met moppen
• Zet al je boeken/cd’s op alfabet
• Woordenspel. Zoek een willekeurig woord op in het
woordenboek. Bedenk dan een woord dat begint met de
laatste letter van dat woord en kijk hoelang je kan
doorgaan.
• Schrijf een verhaal over 5 random woorden die je kiest uit
een woordenboek
• Verscheur een papier in duizenden stukjes
• Kleur wit papier in totdat het helemaal bedekt is
• Hou dingen in eventwicht. Bouw bijvoorbeeld een toren
• Ga met bubbeltjes plastic spelen

• Zeg het alfabet achterstevoren
• Bouw een fort van kussens
• Onthoud iets
• Ga met speelgoed spelen
• Schrijf woorden in het zand die je dwarszitten en laat het
wegspoelen door de zee
• Draai muntjes op de tafel en geniet van het geluid. Of
sorteer je kleingeld
• Beschrijf een object zo gedetailleerd mogelijk
• Tel tot 100 of maak een rekensom. Vb. kies een cijfer. Als
het een even getal is, deel het dan door twee totdat je
een oneven getal krijgt. Als je een oneven getal krijgt,
vermenigvuldig het met 3 en tel daar 1 bij op. Begin dan
weer door twee te delen en kijk waar je uitkomt.

Manieren om woede kwijt te raken
•

Stomp tegen je bed of kussen

•

Breek plastic borden

•

Verniel een stuk hout met een schroevendraaier

•

Gooi sokken tegen de muur

•

Schreeuw. Als je niet wilt dat mensen je horen, schreeuw dan in
een kussen

•

•

Maak iets en verniel het daarna (veilig)

Verzamel potjes en flessen en wanneer je boos bent neem je
ze mee naar een glasbak en fooi ze er zo hard mogelijk in.
(Breek ze thuis niet, dit kan gevaarlijk zijn!)

•

Kriebel op papier. Hou de pen in je gebalde vuist. Het is een
manier om alles op papier te krijgen. Gebruik een paar bladen
om scheuren te voorkomen.

•

Gooi een bal: Gooi een tennisbal zo hard mogelijk tegen de
muur en vang hem weer. Het liefst buiten of ergens waar je
niets kan breken.

•

Sla tegen een boksbal

•

Kriebel over foto’s van mensen in tijdschriften of kriebel over
een foto van iemand die je niet mag.

•

Knijp in een stressballetje

•

•

Verniel oude plastic flessen, karton, oud shirt of een oude sok

Speel een videospelletje waarin je je agressie kwijt kan in
bijvoorbeeld het slopen van een simulatiestad of in een
schietspelletje (liefst zonder teveel bloed)

•

Plet aluminium blikjes om te recyclen en kijk hoe snel je het kan

•

•

Verschuur een oude krant/telefoonboek

•

Gooi ijs in de badkuip of tegen een muur hard genoeg om het
te versplinteren

Slaan met takken. Wandel naar een stil bebost gebied waar
je niet gestoord kan worden. Vind een dikke tak en sla er zo
hard mogelijk mee tegen een steen of boomstam en laat al
je gevoelens eruit.

•

Gooi rauwe eieren naar boomstammen en geniet van het
kapotmaken

•

Breek stokken

•

Klap hard

•

Blaas ballonnen op en laat ze knappen. Je kan er op gaan
staan of verzin andere creatieve manieren op dit te doen.

Bewegen
• Dans. Zet wat muziek op en dans en zing tot je uitgeput
bent.
• Ga een stukje wandelen. Besteed aandacht aan het ritme
van je voeten

• Skeeleren
• Karate
• Sporten zoals paardrijden of karten

• Zwemmen

• Bowlen met lege flessen en een bal

• Fietsen

• Zet een ultiem drukke klassieke muziek of John Williams of
marsmuziek op en doe alsof je een maffe conducteur
bent.

• Rekken, kan je je tenen aanraken?
• Tai Chi
• Aerobics: Doe dingen die je als kind graag deed, zoals
radslagen en handstanden. Kijk of je nog steeds op je
hoofd kan staan.
• Joggen: Ga een stukje joggen en ren zo snel als je kan. Als
je niet naar buiten kan, ren dan op een trap op en neer, of
van de ene kant van de kamer naar de andere.

• Papier tennis: Schrijf je gevoelens op een stukje papier,
maak er een balletje van en sla het de kamer rond alsof je
aan het tennissen bent

• Draai/spring in rondjes tot je valt (het liefst op een zachte
plek) en blijf dan even liggen terwijl je je misselijk voelt en
de wereld voor je ogen ziet ronddraaien. Of probeer te
lopen, wat je altijd aan het lachen zal maken.
• Stuiter met een bal
• Elke soort beweging is goed. Zelfs als het gewoon pushups of sit-ups in je kamer zijn.

Andere fysieke dingen
• Neem een douche

• Verf je haar

• Marcheer rond in zware schoenen

• Kam je haar, of doe er iets aparts mee.

• Breek een ei met je handen

• (Online) Winkelen. Koop leuke dingetjes, maar geef niet
teveel uit! Of ga gewoon etalage-shoppen.

• Ga wandelen in de regen en spring rond in de plassen

• Lak je nagels
• Was je gezicht
• Poets je tanden en flos
• Hou je handen in ijswater

• Spoel je mond met mondwater
• Geef jezelf een massage
• Kleed je heel chic aan

• Zing mee met de radio of een CD – neem een
haarborstel en doe alsof je in een band zit
• Kijk naar een blije film of juist een trieste als je in een
huilbui bent.
• Speel een computerspel
• Ga op het internet surfen
• Speel met een huisdier of laat de hond van je buren uit.
• Ga een stuk wandelen

• Maak je op

• Ga naar de MacDrive en haal een HappyMeal met
speeltje om mee te spelen.

• De bast van een tak afschrapen

• Lees een boek

• Body Paint, teken op je lichaam met afwasbare stiften

• Maak een website of blog

• Begin een moestuin of kweek je eigen kruiden

• Ga een lang eind rijden of fietsen

Volgende

Andere fysieke dingen
• Lees de bijbel, Shakespeare of iets dat je altijd
al had willen lezen.
• Voer de eendjes
• Zoek een zandbak en bouw een zandkasteel
voor jezelf
• Ga stappen
• Ga in een speeltuin spelen
• Geef alle dieren die je ziet (thuis of tijdens een
wandeling) een naam
• Leer diabolo
• Kleine puntjes op een stukje papier zetten
• Zoek een nieuwe hobby

• Doe nep-nagels op
• Scheer je benen/gezicht

• Lees reclame folders
• Lees een krant of tijdschrift
• Ga puzzels maken in een puzzelboek
• Maak een eigen stripverhaal
• Smelt oude kaarsen en maak een nieuwe

Verzorging
• Neem een bad

• Koop verse bloemen voor jezelf

• Warm drinken zoals thee of chocolademelk

• Maak een dienblad met speciale traktaties

• Rol je op tot een balletje onder een deken

• Beloningen. Geef jezelf beloningen, zelfs als het maar
stomme kleine dingetjes zijn zoals tv kijken of iets lekkers
voor jezelf halen en doe dit als je je slecht voelt. Dat
helpt je eraan te denken dat er wel goede dingen zijn
op deze wereld, hoe klein dan ook.

• Knuffel een zacht stuk speelgoed of je kussen
• Lees een goed boek. Misschien een kinderboek
• Brand wierook of geurkaarsen
• Eet je favoriete voedsel

• Ga een ijsje halen
• Knuffel iemand of knuffel jezelf
• Chocolade!

• Koop een knuffel of cadeautje voor jezelf
• Was je handen met lekkere zeep
• Doe je pyjama aan en ga gewoon lekker hangen
• Maak een uitgebreide lunch voor jezelf
• Maak verse smoothies van vers fruit

Ontspannen
• Diep ademhalen: Ga gewoon rustig zitten, sluit je ogen en
haal rustig en diep adem. Contenteer je op het ademhalen
terwijl je in- en uitademt en let nergens anders op. Na acht
of negen keer ademen voel je jezelf al ontspannen.
• Ga een stuk wandelen. Let extra goed op de bomen,
planten, bloemen, de lucht, de wond, het licht of het
patroon van de stoeptegels. Haal diep adem tijdens het
wandelen en loop langzaam
• Kijk naar een zonsopgang of zonsondergang
• Ga op je rug liggen en kijk naar hoe de wolken voorbij
zweven. Probeer er vormen in te zien.

• Kijk naar de sterren en probeer sterrenbeelden te
herkennen
• Mediatie (zelf-hypnose): Ga gemakkelijk zitten, sluit je
hogen en herhaal een woord dat voor jou iets aangeeft
dat je wilt hebben dat je niet hebt of een staat waarin je
wilt zijn – zoals ‘geluk, geluk, geluk’ of ‘zelfvertrouwen,
zelfvertrouwen, zelfvertrouwen’. Het idee erachter is dat je
je na verloop van tijd voorstelt dat je die dingen hebt, en ze
daarmee ook echt hebt omdat je die dingen alleen aan
jezelf kan geven.

• Probeer je betere tijden voor de geest te halen. Breng
jezelf terug naar die tijden in je hoofd. Probeer dit actief
te doen, herinner je alles wat je deed zoals je het deed.
Als je je bijvoorbeeld een vakantie op het strand
voorstelt, concentreer je dan op hoe het zand voelde,
de golven, de zon, ect.
• Ga naar een kerk of andere heilige plaats
• Draag een gedicht, gebed, of iets anders bekends en
rustgevends enkele malen voor
• Yoga
• Visualiseer een kalme en veilige plaats: Creëer een
veilige plaats waar je heen kan. Een tijd waarin je je veilig
en geborgen voelde, en creëer een kamer, tuin, strand,
berg, hutje op de hei of welk willekeurige veilige plaats
waar je jezelf kan terugtrekken van uitwendige stress.
Voeg zoveel mogelijk details toe die het voor jou echt
maken.
• Kijk naar een kaarsje
• Fantasie. Heb een levendige dagdroom
• Hyperfocus op iets als een steen, een hand, enz.

• Ga naar een bos of tuin en kijk naar de natuur

• Kijk naar vissen, bijen of vlinders

• Kijk naar een lavalamp

• Aai een huisdier

Creatief
• Schrijf een gedicht

• Vingerverven

• Maak een tekening

• Kleuren, teken of print een kleurplaat en kleur hem in

• Schilder

• Maar een cd/afspeellijst van je favoriete liedjes

• Maak een vlieger en kijk of hij het doet

• Begin een verzameling van iets

• Werk met klei

• Schrijf een liedje

• Kook of bak iets lekkers

• Versier een doos

• Naaldwerk, borduren, o.i.d.

• Versier oude kleding

• Iets creatiefs, zelfs als het simpel of vaag is
• Maak een pop van een bruine papieren lunchzak.
Plak er knopen op voor de ogen en neus, teken een
mond, kleed het aan.
• Maak een papieren ketting om af te tellen tot een
dag of evenement waar je naar uitkijkt.
• Teken iets en kleur het in met krijtjes en versier het met
glitter

• Stenen beschilderen

• Maak een lieve ‘zomaar’-kaart voor iemand.

• Maak een collage

• Bespeel een instrument

• Maak een ‘’blije foto’’. Knip foto’s uit die je blij maken en
plak ze samen op een groot stuk papier.

• Zing of bedenk een liedje
• Breien

• Verzamel wilde bloemen
• Maak een plakboek
• Maak een filmpje
• Schrijf een kinderverhaal. Die hebben altijd een happy
end.

• Richt je kamer opnieuw in

Bewustzijn
• Concentreer je op het heden. Denk na over wat echt is en
om je heen is op dat moment. Niet over het verleden of de
toekomst.

• Raak iets bekends en veiligs aan

• Ben je bewust van de wereld. Vertel je zelf wat je ziet: de
bank is groen, het licht is aan, ik voel mijn schoen aan mijn
boet, enz.

• Steek je hand in ijswater

• Streel een fijne stof

• Eet een rozijn en denk daarover na. Hoe voelt de rozijn in
je hand? Welke smaak heeft het? Hoe voelt de rozijn in
mijn mond? Hoe veranderd de structuur als ik er op
kauw?

• Neem een koud bad
• Probeer je hartslag te voelen op je pols en tel de hartslagen
• Kijk naar je lichaam. Denk na over hoe elk lichaamsdeel
voelt. Wanneer je dat gedaan hebt, span je je spieren.
Ontspan dan je voorhoofd, en ga zo langzaam naar
beneden terwijl je elk deel om de beurt ontspant. Let op
hoe je je voelt wanneer je van spier naar spier langzaam
maar zeker naar beneden gaat. De plaatsen die eerst
gespannen voelde, voelen nu hopelijk minder stijf.
• Maak een lijstje van dingen waar je wel en geen controle
over hebt. Als dit moeilijk voor je is, begin klein. Je hebt
controle over of je je haar borstelt. Je hebt geen controle
over de regen die je net gekamde haar in de war brengt.
Kijk hoeveel dingen je kan noemen die je kan doen.

• Zet je voeten stevig op de grond
• Bijt in een peper, of een citroen. Kauw op een stukje
gember of een extra sterk pepermuntje

• Maak een lijstje van alles wat anders is dan de
tijd/herinnering waar je nare ervaringen mee heb.
Iemand schreef: ‘’Ik maakte zo’n lijstje toen ik naar de
tandarts moest voor een afspraak. Ik had de tandarts al
10 jaar vermeden, omdat ik niet wilde dat mensen
dingen in mijn mond stopten. Door een lijstje te maken
van alle dingen die anders waren in deze situatie en de
situatie waar ik zo bang voor was, kwam ik er
doorheen’’.
• Sterke geuren ruiken
• 54321 spel. Noem 5 dingen die je in je kamer om je heen
kan zien Noem 4 dingen die je voelt (vb stoel tegen je
rug). Noem 3 dingen die je kan horen. Noem 2 dingen
die je kan ruiken. Noem 1 goed ding over jezelf

Andere mensen
• (Beeld)Bel naar een vriend(in): vertel hoe je je voelt, vraag
om hulp of babbel gewoon even met ze.

• Schrijf een brief voor iemand en verstuur deze

• Speel met kinderen

• Groepsbeeldbellen met een groep

• Bel een hulplijn, zoals de luisterlijn of chat met een
ervaringsdeskundige van GGNet

• Online netflix party waarin je met een groep tegelijkertijd
een film/serie kijkt

• Bel/mail met een therapeut als je hulp nodig hebt
• Glimlach naar kinderen

• Speel een online spelletje met vrienden zoals ‘wordfeud’ of
de ‘slimste mens’

• Confronteer de persoon die ervoor zorgt dat je je zo rot
voelt (als dit van toepassing is) en vertel hem/haar wat je
voelt in plaats van dat je het voor jezelf houdt.

• Via de app ‘Houseparty’ kun je online met meerdere
vrienden beeldbellen en een spelletje spelen zoals
pictionary. De app is alleen Engelstalig.

• Vertel iemand hoe je je voelt
• Nodig wat mensen uit om te kijken eten of ergens wat te
gaan drinken of eten.
• Ga lezen of tv kijken in een kamer waar nog iemand
aanwezig is.

• Ga naar een openbare gelegenheid en op voldoende
afstand (1,5m) ga mensen kijken.

Nuttige dingen doen
• Ga aan school werken

• Vind iemand die je kan helpen. Ga naar buiten als je dat
kan en haal bijvoorbeeld boodschappen voor iemand.
Doe iets aardig voor iemand. Dat zorgt ervoor dat je je
goed voelt over jezelf.

• Ruim je kamer/bureau op

• Help iemand op het forum door posts te beantwoorden

• Doe iets dat je al een tijdje aan het uitstellen bent

• Doe waar het kan vrijwilligerswerk

• Ga je correspondentie bijwerken

• Sorteer oude troep die je hebt liggen

• Leer een nieuwe taal

• Brengen dingen naar een goed doel of gooi ze weg om
te recyclen

• Doe huishoudelijke klusjes
• Geef je auto een uitgebreide wasbeurt

• Schoon je inbox op
• Organiseer je rekeningen
• Poets zilver of juwelen. Of oude mokken of een theepot
• In de tuin werken of de planten water geven

• Ga naar buiten en ga vuilnis opruimen op straat of in een
park

• Houdt een grote voorjaarsschoonmaak
• Begin een eigen moestuin

Emotie regulatievaardigheden

(Linehan, 1996, 2016)

Het niet mogen of niet kunnen voelen is vroeger een overlevingsmechanisme
geweest om vol te kunnen houden. Lachen als men ongelukkig is, aardig en niet
dwars zijn als men boos is en schuld bekennen wanneer men zich schuldig voelt.
Vroeger hield dit je overeind, maar nu loop je er door vast, merk je misschien wel
dat het lastig is om te voelen waar je grenzen zijn of is het lastig om je eigen
behoeftes aan te geven. Of wordt je overspoelt door je emoties?
Op de volgende pagina staat uitleg over de verschillende manieren van
emotieregulatie vaardigheden
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Emotieregulatie
vaardigheden

(Linehan, 1996, 2016)
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Functie van emoties
Emoties kunnen als naar en overweldigend voelen, maar zijn tegelijkertijd
functioneel:
• Emoties communiceren een boodschap aan anderen
• Emoties en gezichtsuitdrukkingen hebben een natuurlijke functie. Ze geven aan
anderen aan hoe je je voel. Hiermee geef je onbewust je grenzen en behoeftes aan.

• Emoties geven aanzet tot handelen
• Ze zijn een drijfveer om in actie te komen.
• Vluchten in als gevaar dreigt
• Werken vanuit enthousiasme

• Emoties kunnen valideren
• Ze geven informatie over gebeurtenissen. Zowel gewone signalen (ik voel mij hier fijn)
als alarmsignalen (ik voel mij onveilig).

Verminderen kwetsbaarheid van emoties
Emoties worden versterkt door lichamelijke stress en/of stress vanuit de omgeving.
Om de versterking (door stress) van emoties te verminderen, is het belangrijk om
goed voor jezelf te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Evenwicht slaappatroon
• Gezonde voeding
• Voldoende beweging
• Behandel lichamelijke kwalen
• Vermijd stemming veranderende drugs
Onder het kopje Zelfzorg staan tips en handvaten om goed voor jezelf te zorgen.

Vermeerder positieve emoties en ervaringen
Naast de emoties boosheid, verdriet, angst en afschuw, zijn er ook positieve
emoties zoals vreugde, blijdschap en plezier. Door meer stil te staan bij positieve
emoties vergroot je het aantal positieve emoties en ervaringen. Een aantal tips:
• Bouw positieve ervaringen op
• Korte termijn: doe nu plezierige dingen. Vb. dagelijks 1 positief iets voor jezelf doen
• Lang termijn: bouw een leven op die waard is om geleefd te worden.
• Richt je doelen op ‘’doe meer positieve dingen’’
• ‘Besteed aandacht aan relaties, vrienden en je sociale netwerk
• Vermijd vermijding. Vermijding zal averechts werken

• Heb oog voor positieve ervaringen en richt je aandacht opnieuw als je afdwaalt
• Houd een witboek bij waarin je dagelijks 1 of meer positieve punten dan de dag opschrijft. Dit kan
erg klein zijn zoals een lekker kopje thee wat je gedronken hebt.

• Sla geen acht op zorgen
• Leidt je aandacht af als je gaat twijfelen over positieve ervaringen en of je ze wel verdient hebt.
Iedereen verdient positieve ervaringen!

Emotioneel leiden
Niet alle emoties zijn fijn om te voelen. De emotie verdriet kan bijvoorbeeld
gepaard gaan met het gevoel van gemis. Het is niet fijn om dit gevoel te voelen,
maar het heelt wel. Door stil te staan bij het gevoel en het gevoel te ervaren,
neemt de intensiteit af en krijgt het gevoel en de bijbehorende gebeurtenis een
plekje. Uiteindelijk zal je hierdoor meer rust ervaren.
Zie het als een snelkookpan die op druk is. Door de deksel eraf te halen en de
emoties over je heen te laten komen, zal de druk afnemen en de rust wederkeren.
De druk kan opnieuw gaan oplopen, maar zal altijd weer gaan afnemen.
Op de volgende pagina staan tips om emotioneel leiden los te laten.

Volgende

Loslaten emotioneel leiden
• Observeer je emotie
• Wees je bewust van de aanwezigheid van de emotie
• Doe een stap terug
• Maak je los van de emotie

• Ervaar je emotie
• Als een golf die komt en gaat
• Blokkeer je emoties niet, druk ze niet weg, onderdruk ze niet en klam je er niet aan vast

• Onthoud: Je bent niet je emotie
• Handel niet noodzakelijkerwijs naar je emoties
• Herinner je tijden waarin je je anders gevoeld hebt

• Oefen met het lief hebben van je emotie
• Oordeel niet over je emoties
• Oefen bereidwilligheid
• Accepteer je emoties radicaal

Verander van emoties door tegengesteld
handelen
Gebeurtenissen in het heden kunnen (onverwerkte) emoties uit het verleden
oproepen. Wanneer iemand in het verleden een auto ongeluk gehad heeft, kan dit
leiden tot een angst voor autorijden. Deze angst zal ervoor zorgen dat je geen auto
durft te rijden omdat je bang bent voor herhaling. Door tegengesteld te gaan
handelen, door juist wel te gaan autorijden, zal de ervaring opgedaan worden dat
de kans op een herhaling van het ongeluk minimaal is en zal de angst minder
worden. Daarnaast zal het zelfvertrouwen gaan groeien in je eigen vaardigheden
in het autorijden.
Op de volgende pagina staan meer tegengestelde handelingen die ingezet
kunnen worden wanneer emoties je handelen belemmeren

Volgende

• Verdriet of depressie
• Kom in beweging, vermijd niet
• Onderneem activiteiten die een
gevoel van competentie en
zelfvertrouwen geven

• Boosheid
• Vermijd waar je kwaad op bent en blijf
er niet over malen
• Doe iets aardigs i.p.v. iets gemeens
• Sympathie en empathie boven het
verwijt plaatsen

• Angst
• Doen! Opnieuw, opnieuw en opnieuw.
• Benader datgene waar je bang voor
bent
• Doe dingen die je een gevoel van
controle en beheersing geven

• Terechte schuld of schaamte
Herstel je overtreding
Verontschuldig
Verbeter dingen, doe iets aardigs terug
Leer van je fout
Aanvaard de consequenties met
elegantie
• Laat het los
•
•
•
•
•

• Onterechte schuld of schaamte
• Opnieuw doen, herhalen en ervaren
• Ga de uitdaging aan, vermijd het niet

Intermenselijke vaardigheden
(Linehan, 1996, 2016)

• Intermenselijke vaardigheden zijn sociale vaardigheden zoals hulpvragen,
grenzen aangeven, het handhaven van relaties en het handhaven van
zelfrespect
• Door vastgeroeste overtuigingen en oncontroleerbare emotionele reacties
ontstaan vaak problemen in specifieke situaties. Hierin speelt vaak een aarzeling
tussen vermijding of een intense confrontatie waarin de emotionele toestand
bepalend is en niet de behoefte.

• Op de volgende pagina staan verschillende onderdelen met uitleg en tips om je
intermenselijke vaardigheden te verbeteren. Ook staan belemmerende factoren
uitgewerkt die je vaardigheden kunnen belemmeren.
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Intermenselijke vaardigheden
(Linehan, 1996, 2016)

Hoe bereik je de doelen
van intermenselijke
vaardigheden

Situaties intermenselijke
vaardigheden
•
•
•
•

Aandacht schenken aan
relaties
Prioriteiten en eisen in
evenwicht
Willen en moeten in
evenwicht
Beheersing en zelfrespect
ontwikkelen

•
•
•

Zorgen dat je in een
bepaalde situatie je doelen
bereikt
Een goede relatie krijgen of
behouden
Je zelfrespect en
zelfwaardering behouden
of verbeteren

Handvatten voor
effectieve relaties
•
•
•

Behouden van relaties
Zelfrespect
Krijgen wat je wilt

Belemmerende factoren
Klik op een onderdeel voor meer uitleg
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Situatie intermenselijke vaardigheden
Wat wil je bereiken en hoe doe je dat?
Aandacht schenken aan relaties

Prioriteiten en eisen in evenwicht

Het vermogen om relaties te herstellen is veel
belangrijker dan te voorkomen dat er ook maar
het kleinste barstje in komt. Gebruik hierbij de
volgende vaardigheden:

De eerste staak in het bewaren evenwicht is het
structureren van het leven zodat deze niet te vol of
te leeg wordt (Dagstructuur). Wanneer iemand
overspoelt wordt, is het belangrijk om te kijken wat
de belangrijkste eisen en prioriteiten zijn, en nee te
zeggen tegen minder belangrijke eisen en
prioriteiten. Gebruik hierbij de volgende
vaardigheden:

• Zorg dat problemen niet opstapelen
• Gebruik relatievaardigheden om problemen de
pas af te snijden
• Beëindig uitzichtloze relaties
• Los conflicten op voor ze overweldigend
worden

• Als je je overweldigd voelt, verminder dan de
eisen die een lage prioriteit hebben
• Vraag anderen om hulp en zeg zo nodig nee
• Wanneer je niet genoeg te doen hebt, probeer
enige structuur aan te brengen en
verantwoordelijkheden op je te nemen. Biedt je
hulp aan

Volgende

Situatie intermenselijke vaardigheden
Wat wil je bereiken en hoe doe je dat?
Beheersing en zelfrespect ontwikkelen

Willen en moeten in evenwicht

Beheersing vereist dat moeilijke dingen gedaan
moeten worden, ook al is het een uitdaging. Het
opstaan na een val (vb. een ruzie met je partner) is
beheersing. Het vallen is hierbij niet relevant,
zolang je maar weer opstaat (vb. het uitpraten
van de ruzie).

In het leven is het belangrijk dat er een evenwicht
is tussen plezier en moeten.

• Ga zo om met anderen zodat je je competent
en effectief voelt. Zorg ervoor dat je je niet
hulpeloos of afhankelijk voelt
• Kom op voor jezelf, je overtuigingen en je
mening. Volg hierbij je wijze geest.

• Zorg dat je mening serieus genomen wordt
• Laat anderen dingen doen als dat nodig is
• Zeg nee tegen ongewenste verzoeken

Doelen intermenselijke effectiviteit
Hoe bereik je ze?

Zorgen dat je in een bepaalde situatie je
doelen bereikt
• Jezelf recht verschaffen en kom voor jezelf en
jou rechten en grenzen op

• Een ander iets laten doen. Vraag hulp als dat
nodig is.
• Je hebt het recht om ongewenste of onredelijke
verzoeken te weigeren.

• Los een conflictsituatie op. Dit zorg vaak voor
belemmeringen in het behalen van je doelen.
• Zorg ervoor dat je mening en standpunt serieus
genomen wordt. Jou mening telt net zo veel als
die van elk ander.

Een goede relatie krijgen of behouden
• Gedraag je zodanig dat de ander je aardig vind
en je blijft respecteren, maar blijf wel jezelf. Stel je
niet onderdanig of afhankelijk op, maar wees
ook niet dominant en overheersend.
• Bewaar het evenwicht tussen direct je doel
bereiken en het behouden van de relatie op de
lange duur. Het is de kunst van het handhaven
of zelfs verbeteren van een intermenselijke relatie
terwijl je ook probeert je doelen te behalen. Dit
zal niet alleen een relatie versterken, maar ook
de kansen op intermenselijke en sociale
waardering vergroten.
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Doelen intermenselijke effectiviteit
Hoe bereik je ze?

Je zelfrespect en zelfwaardering behouden
of verbeteren
• Dit is het handhaven of verbeteren van een
goed gevoel over jezelf en het respecteren van
eigen waarden en overtuigingen terwijl je
probeert je doelen te bereiken.
• Respecteer je eigen waarden en overtuigingen,
en kom hier voorop.
• Doe hetgeen waarvan jij vind dat het moreel
verantwoord is.
• Doe hetgeen waardoor jij je competent en
effectief voelt.

De intermenselijke vaardigheden
Handvatten

Behouden van relaties(Vivo)

Zelfrespect (oeww)

•

Wees Vriendelijk

•

Wees Oprecht

•

Geen directe aanvallen

•

Gebruik geen Excuses

•

Geen dreigementen, accepteer als
iemand nee zegt op een verzoek. Blijf in het
gesprek zelfs als het pijnlijk wordt en vertrek
elegant.

•

Hoe vast aan je Waarden

•

Wees Waarheidsgetrouw en eerlijk naar
jezelf toe en naar anderen

•

Wees oordeelvrij

•

Toon je Interesse en luister naar het
standpunt van de ander

•

Valideer gevoelens van een ander

•

•

Ik begrijp hoe je je voelt, maar…

•

Ik besef dat dit moeilijk is voor je, maar…

•

Ik zie dat je het druk hebt, en

Gedraag je Ontspannen, glimlach en stel
de ander op zijn/haar gemak

Volgende

De intermenselijke vaardigheden
Handvatten

Krijgen wat je wilt (Betover oost)
•

Beschrijf de situatie

•

Toon je gevoelens en je mening

•

Opkomen voor jezelf: Vraag wat je wilt of
geef je grenzen duidelijk aan door nee te
zeggen.

•

Versterk; versterk of beloon de ander van
te voren door consequenties uit te zetten.
Vertel bijvoorbeeld wat de positieve en/of
negatieve gevolgen zullen zijn van het
wel/niet uitvoeren van jou voorstel.

•

Oplettend. Blijf bij je standpunt en gebruik
herhaling. Wees als een kapotte
grammofoonplaat, vraag het keer op keer

•

Negeer het als de ander aanvalt of van
onderwerp verandert

•

Onderhandel en bekijk en gespreek
eventuele alternatieven

•

Draai de rollen om en leg de situatie voor
aan de ander. Wat vind jij dat we moeten
doen?

•

Straal zelfvertrouwen uit.

Belemmerende factoren
Gebrek aan vaardigheden

Zorgelijke gedachten

• Je weet eigenlijk niet wat te zeggen of hoe te
handelen

Zorgelijke gedachten belemmeren je vermogen
om effectief te handelen. Je hebt het vermogen,
maar door de zorgelijke gedachten ben je niet in
staat te doen tof te zeggen wat je wilt

• Je weet niet hoe je je moet gedragen om je
doelen te bereiken.
• Je weet niet wat werkt

• Zorgen over vervelende gevolgen. (Nu zullen ze
wel denken dat ik stom ben)

Besluiteloosheid

• Zorgen over of je dat wat je wilt wel verdient. (Ik
ben zo’n slecht mens, ik verdien dit niet)

Door niet kunnen kiezen wordt je belemmerd in
hetgeen wat je wilt doen. Je hebt je eigen
prioriteiten niet goed duidelijk. Het evenwicht mist
tussen

• Zorgen over niet-effectief zijn en jezelf uitschelden
(Ik doe het toch niet goed, ik ben zo stom)

• Te veel vragen versus helemaal niets vragen

• Tegen alles nee zeggen versus tegen alles ja
zegen

Volgende

Belemmerende factoren
Omgeving

Emoties

De omgeving kan het zelfs de meest vaardige
mensen onmogelijk maken effectief te zijn

Je emoties (Woede, frustratie, angst, schuld)
belemmeren je vermogen om effectief te
handelen. Je emoties beheersen wat je zegt en
doet, i.p.v. je eigen vaardigheden.

• Andere mensen zijn te invloedrijk
• Andere mensen voelen zich bedreigd of hebben
een andere reden om je niet aardig te vinden
als je krijgt wat je wilt
• Andere mensen willen je niet geven wat je nodig
hebt of staan je niet toe om nee te zeggen,
tenzij je je zelfrespect gedeeltelijk opoffert.

Crisisvaardigheden

1. Afleiden
met ‘vaardig’

(Linehan, 1996, 2016)

Pijn en crisis horen bij het leven. Dit kan helaas
niet veranderd worden. Het is niet fijn, maar
het is wel belangrijk om dit te aanvaarden.
Verdragen van een crisis is op korte termijn
essentieel omdat impulsieve handelingen
gewenste veranderingen teniet doen.
Klik op de cirkels voor meer informatie over
crisisvaardigheden

Pannetjes
schema

5. Accepteer
de realiteit

Strategieën
voor het
overleven
van een crisis

4. Voor- en
nadelen
bedenken

2. Koesteren
van zintuigen

3. Verdragen
van een
crisis,
Verbeter het
moment

Hoofd
menu

Strategieën om een crisis te overleven
• Het vermijden van pijn maakt dat de pijn blijft bestaan. Het ervaren, verdragen
en accepteren van emotionele pijn zijn de manieren om pijn te verminderen. Dit
kan een pijnlijk en confronterend proces zijn, maar het zal opluchting geven.
Soms is een situatie te moeilijk om direct te kunnen verwerken. In dit geval kan
beter (tijdelijk) afleiding gezocht worden. Het is dan de zaak om gedoseerd
contact te maken met de emoties.
• Wanneer iemand zich vastklampt aan hetgeen wat ze willen krijgen en weigeren
te accepteren wat ze hebben, ontstaat lijden. Lijden is het hebben van pijn plus
het niet accepteren van deze pijn. Het kan moeilijk of bijna onmogelijk zijn om pijn
te dragen, maar leiden is nog veel moeilijker.

Afleiden met ‘Vaardig’
Pijnlijke situaties kunnen niet altijd onmiddellijk verwerkt worden. Afleiding helpt om door deze
periode heen te komen. De volgende punten kunnen hier bij helpen:
• Voer activiteiten uit; dit helpt om uit je gedachtes te komen.
• Aandacht voor anderen
• Aan anderen toetsen; vergelijk jezelf met anderen die het slechter hebben. Hiermee zal je
zien dat het altijd nog erger kan en dat deze situatie niet het einde van de wereld is.
• Roep tegengestelde emoties op. Ga bijvoorbeeld lachen, ze zult je vanzelf iets beter gaan
voelen.
• Duw de situatie weg. Dit kan door letterlijk de situatie/ruimte te verlaten, of door in
gedachtes weg te dromen naar een betere situatie.
• Intense andere sensaties → Knijp hard in een bal of steek je hand in ijswater. Zie ook
‘Koesteren van zintuigen’
• Gedachten → Leidt jezelf af door van 100 naar 0 te tellen, benoem alle kleuren die je ziet,
tv kijken of bijv. muziek luisteren.

Koesteren van zintuigen
Aandacht besteden aan ervaringen van je zintuigen kan afleiding geven aan de
gedachtes in je hoofd:
• Kijken; Observeren, wat zie je allemaal?
• Horen; Muziek luisteren, geluid maken
• Ruiken; Eten, parfum, bakken

• Proeven; Eten, drinken, welke smaken proef je precies?
• Tast; Aaien, masseren, aanraken van voorwerpen, hoe is de structuur?

Verdragen van een crisis
Verbeter het moment

• Verbeelding, stel je heel ontspannen taferelen voor of in gedachten een veilige plek waar
jij naartoe kan op het moment dat jij je onveilig voelt.
• Realiseren → Richt aandacht op positieve aspecten en herhaal deze steeds opnieuw in je
hoofd.

• Bidden → Stel je open voor een opperwezen die kan helpen. Vraag om kracht om de pijn
van dit moment te dragen.
• Eén ding tegelijkertijd → Richt hier je volledige aandacht op.
• Toejuichen → Moedig jezelf aan, je kan het!
• Een korte vakantie van het ‘volwassen’ zijn. Verwen je zelf!
• Relaxatie → Zoek ontspanning of doe een mindfulness oefening

Voor- en nadelen bedenken
Bedenk voor- en nadelen van het verdragen van een crisis.
Denk hierbij zowel aan korte termijn als op lange termijn.

Vaak lijken oplossingen op het korte termijn functioneel,
maar hebben ze op de lange termijn een vervelende
nawerking.

Accepteer de realiteit

Bereidwilligheid versus koppigheid
• Het vermijden van alles wat samenhangt met pijn, maakt dat de pijn blijft
bestaan. Het onderdrukken van emotionele pijn of het vermijden van alles wat
pijnlijk is zal leiden tot piekeren over de pijnlijke gebeurtenissen. Dat kan op zijn
beurt leiden tot slecht slapen, minder energie en het maakt men kwetsbaarder.
• Het is belangrijk om de realiteit te accepteren zoals het is. Het gaat hierbij om een
actief proces van binnenuit. Bereidwilligheid is ja zeggen om de realiteit te gaan
accepteren (met de emotionele pijn die erbij hoort). Koppigheid is je afzijdig
houden in een poging om controle te houden over de gang van zaken; neezeggen of, ja maar…

• Onthoud: Accepteren is niet het zelfde als goedkeuren!

Manieren van
accepteren

Accepteer de realiteit
• Radicale acceptatie

• Bereidwilligheid

• Acceptatie is de enige uitweg uit de hel

• Doe hetgeen wat nodig is

• Bij weigering acceptatie zal de pijn lijden
worden

• Luister zorgvuldig naar je wijze geest.

• Het verdragen van de emotionele pijn
• Het belang inzien van accepteren van
de situatie

• De geest omvormen

• Het toelaten van je bewustzijn met alles
wat om je heen is. Vermijd niet bepaalde
situaties.

• Vervang koppigheid door
bereidwilligheid

• Richt je op acceptatie en niet op
verwerping/afwijzing van de realiteit

• Koppigheid is niets doen wanneer
handelen nodig is.

• Spreek met jezelf af om te gaan
accepteren en om niet langer de pijn te
gaan vermijden of onderdrukken. Geef
jezelf een groot compliment elke keer als
het lukt, en wees niet streng voor jezelf
als het niet lukt. Gedragsverandering kost
tijd.

• Koppigheid is opgeven
• Koppigheid is het tegenovergestelde
van ‘doen dat werkt ’

• Koppigheid is elke situatie willen
herstellen
• Koppigheid is weigeren om het moment
te verdragen.

Pannetjes Schema
In een crisissituatie kan
het lastig zijn om zelf
stappen tot verandering
te zetten omdat je hier op
dat moment misschien
niet toe in staat bent. Met
behulp van een
pannetjesschema kun je
in kaart brengen wat op
welk moment gebeurt
wanneer de spanning
oploopt en wat je (tijdig)
kan doen om de
spanning te laten zakken.

Kernoplettendheid

(Linehan, 1996, 2016)

Bij kernoplettendheid gaat het over het leren controleren van je geest i.p.v.
dat je geest jou controleert.
Intuïtieve kennis tussen emotionele
ervaring en logische analyse
Rationeel-, Logisch- en
koel denken.
Je aandacht controleren
Emotionele
geest

Handelen vanuit emotie.
Verstandig en logisch
denken moeilijker. Feiten
worden overdreven of
verdraait door emotie

Wijze
geest
Redelijke
geest
Volgende

Kernoplettendheid

(Linehan, 1996, 2016)

AFWIJKENDE BALANS

WAT- VAARDIGHEDEN →
TRAINEN BEWUSTE DEELNAME

HOE VAARDIGHEDEN →
WAARNEMEN ZONDER
OORDEEL

Hoofd
menu

Afwijkende balans
• Emotionele geest overheerst
• Veel handelen vanuit emotie,
impulsief

• Redelijke geest overheerst
• Veel handelen vanuit kennis, gevoel
blijft achterwege

• Geen contact tussen beide
geesten

Wat vaardigheden

Trainen van een bewuste deelname
• Observeren: Opmerkzaam zijn op gebeurtenissen, emoties en gedragsreacties
zonder ze weg te drukken of je eraan vast te klampen
• Beschrijven: Het benoemen van gebeurtenissen en persoonlijke reacties zonder
overladen te worden door emoties. Dit draagt bij aan communicatie en
zelfcontrole
• Participeren: Deelnemen zonder jezelf af te leiden met je eigen gedachtes. Je
hebt aandacht voor het gesprek en bent spontaan aanwezig

Hoe vaardigheden
Waarnemen zonder oordeel

• Oordeelvrij: Vorm geen oordeel tijdens het observeren, beschrijven en
participeren (Wat vaardigheden)
• Een ding tegelijk doen: Het controleren van je aandacht en deze niet laten
afleiden door gedachten en beelden uit het verleden, je zorgen over de
toekomst of een aanwezige negatieve stemming
• Effectief zijn: Richt jezelf op wat juist en eerlijk is. Doe het tegenovergestelde van
je eigen glazen ingooien.

Mindfulness
Vanuit de PMT zijn 3 mindfulness oefeningen aangeboden.
Klik op een oefening om deze te starten.

Oefening 1:
Autogene Training

Oefening 2:
Progressieve
relaxatie

Oefening 3:
Ademhalingsoefen
ingen
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Mindfulness oefening 1: Autogene Training
Inleiding

In de autogene training gaat het om het werken met een soort
zelfhypnose, die door het aanhoren of door het uitspreken van
bepaalde zinnen of zogenaamde formules tot stand komt. Met deze
oefening zul je een eenvoudige inleiding van deze methode
aangeleerd krijgen. Op den duur kun je voor jezelf toepasselijke
formules formuleren, waarbij het ritme van de zin belangrijk is. De
oefening kan zittend in een gemakkelijke stoel of liggend op de rug
uitgevoerd worden. Het is aan te raden om de oefening dagelijks op
hetzelfde tijdstip uit te voeren.

De oefening

Mindfulness oefening 1: Autogene Training
De oefening

Je ligt lekker, neemt je voor om rust te nemen en de omgeving is rustig. Je zegt voor jezelf de
volgende formules, die je steeds drie keer herhaalt:
1. Mijn rechterbeen is zwaar. (Helemaal zwaar, 2e x, zwaar en ontspannen, 3e x)
2. Mijn linkerbeen is zwaar. (Helemaal zwaar, 2e x, zwaar en ontspannen, 3e x)
3. Mijn beide benen zijn helemaal zwaar.
4. Mijn rug is zwaar
5. Mijn ademhaling is diep en rustig
6. Mijn schouders zijn los en ontspannen.
7. Mijn rechterarm is zwaar. (Helemaal zwaar, 2e x, zwaar en ontspannen, 3e x)

8. Mijn linkerarm is zwaar. (Helemaal zwaar, 2e x, zwaar en ontspannen, 3e x)
9. Mijn beide armen zijn helemaal zwaar.
10. Mijn nek is ontspannen.
11.Mijn hoofd heeft rust.
12.Ik ben helemaal ontspannen.

Afsluiting

Mindfulness oefening 1: Autogene Training
Einde

• Einde oefening. Adem een paar keer diep in, buig en strek de
armen en benen en kom langzaam overeind.
• Na verloop van tijd kunt je eventueel gaan oefenen met een
andere formule, waarbij het woord zwaar vervangt wordt door
warm. Mijn lijf is helemaal / stromend warm.
• Andere formules zijn: mijn hartslag is regelmatig, mijn ademhaling is
rustig, mijn voorhoofd is aangenaam koel, etc. Formules zelf
bedenken die meer passend zijn bij je eigen gevoelens van
spanning is de volgende stap in het oefenen.
(K.J.M. Kraak, persoonlijke
communicatie, 18 maart 2020)
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Mindfulness oefening 2: Progressieve relaxatie
Inleiding

• Bij de progressieve relaxatie gaat het erom, te leren ontspannen door spieren eerst aan te
spannen en dan te ontspannen.
• De oefening bestaat oorspronkelijk uit het aanspannen en ontspannen van 16
verschillende spiergroepen. Een verkorte versie hiervan krijg je in deze oefening
aangeleerd. Naast dit relatief actieve gedeelte is het concentreren op de gevoelens van
spanning en ontspanning belangrijk. De oefening kan zittend in een gemakkelijke stoel of
liggend op de rug uitgevoerd worden

• Het is makkelijk om de inspanning te koppelen aan het inademen en de ontspanning aan
het uitademen. Het is belangrijk dat je tijdens het aanspannen wel blijft doorademen. Ook
is van belang dat het loslaten/ ontspannen ineens gebeurt en niet geleidelijk aan. Het
aanspannen van spieren dient 5 seconden te worden aangehouden en elke beweging
wordt drie keer herhaald.
• Op de volgende bladzijde volgt de basisoefening. Aan de hand van de praktijk zijn
variaties mogelijk waarmee je de oefening gemakkelijker kunt doen.
• Zorg voordat je begint voor een rustige omgeving en een gunstig tijdstip om te oefenen.
Makkelijk zittende kleding en aandacht voor de prettigste houding zijn van belang.
De oefening

Mindfulness oefening 2: Progressieve relaxatie
De oefening

• Span je rechtervoet aan door de tenen naar je hoofd te trekken en de hiel van je af te
duwen. Concentreer je op de spierspanning, welke spieren zijn bij deze beweging
aangespannen? Houd de spanning 5 tellen vast en laat dan los terwijl je uitademt.
• Span het rechter bovenbeen aan door de knie in het matras te drukken en het been
helemaal te strekken.

• Linkervoet.
• Linker bovenbeen.
• Span de bekkengordel en buik door de onderrug in het matras te drukken met gekanteld
bekken en de buikspieren aan te spannen.

• Span je schouders aan door de schouderbladen naar elkaar toe te trekken en de
schouders in de ondergrond te duwen. Alternatief is om de schouders optrekken naar
richting oren.
• Span de beide bovenarmen aan door de elleboog in de ondergrond te duwen.
• Span de beide onderarmen en handen aan door een stevige vuist te maken.
• Span de nekspieren aan door het hoofd in de ondergrond te drukken, een alternatief is om
het hoofd een klein stukje optillen van de ondergrond.
• Span de gezichtsspieren aan, kaken op elkaar klemmen, ogen stijf gesloten, voorhoofd,
fronsen etc.

Afsluiting

Mindfulness oefening 2: Progressieve relaxatie
Einde

• Tot zover de oefenserie. Blijft nog even ontspannen liggen, waarbij
je aandacht houdt bij de ontspannen gevoelens die je nu ervaart.
Bij resterende spanning in een gebied kan de oefening nog eens
herhaald worden.

• Bereid je goed voor op het overeind komen na de
ontspanningsoefeningen. Eerst in gedachten, dan door de ogen te
openen, je uit te rekken, de armen en benen even te bewegen en
dan pas- langzaam- overeind komen. Als je merkt dat je duizelig
wordt, neem dan nog wat meer tijd.
(K.J.M. Kraak, persoonlijke
communicatie, 18 maart 2020)
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Mindfulness oefening 3: Ademhalingsoefening
Inleiding

• De ademhaling is een belangrijk mechanisme van het lichaam om ons activiteits- en
spanningsniveau aan te passen aan de eisen van de omgeving. Daarmee is het ook een
belangrijk lichaamssignaal. Bij inspanning is het een normale lichamelijke reactie dat de
ademhaling sneller gaat, om het lichaam van voldoende zuurstof te voorzien. In rust wordt
de ademhaling langzamer en dieper. Emoties zijn ook van invloed op de ademhaling. Als
het lichaam zich klaar maakt om te vechten (agressie) of te vluchten (angst), is het logisch
dat de ademhaling hoger en sneller wordt. Ook onder invloed van spanning kan de
ademhaling sneller en hoger worden.
• Ademhalen gaat vanzelf (onwillekeurig), maar deze kun je ook bewust beïnvloeden door
training.
• In ontspannen toestand (bv. tijdens slaap), heb je een rustige, diepe buikademhaling.
Deze diepe buikademhaling kan je oefenen door de volgende oefening. Het kan gezien
worden als een ontspanningsoefening, maar dan door middel van de ademhaling.
De oefening

Mindfulness oefening 3: Ademhaling
Oefening

De plaats van de ademhaling → buikademhaling:
• Waar voel ik de ademhalingsbeweging in mijn lichaam? Voel ik deze in mijn borst of in mijn buik en gaat mijn
ademhaling snel of langzaam? De plaats en de snelheid van de ademhaling zijn allebei belangrijk voor het
gevoel van ontspanning.
• Leg één van je handen op je buik vlak onder je navel. Duw met elke inademing je hand omhoog en laat met
elke uitademing je hand weer omlaag zakken. Doe dit in series van 10 keer, daarna stop je even en
vervolgens nog een keer een serie van 10 keer je hand omhoog duwen via de inademing en omlaag laten
zakken via de uitademing.
• Na een aantal series van 10 in –en uitademingen, leg je je hand weer naast je neer. Probeer nu zonder
gebruik van je hand je ademhaling naar je buik te sturen.
Het tempo van ademhalen:
• Tel in gedachten hoeveel tellen je doet over het inademen en hoeveel tellen je doet over het uitademen.
Een inademing duurt over het algemeen 4 tot 6 tellen en een uitademing duurt over het algemeen 5 tot 7
tellen. Als deze getallen ongeveer overeen komen met je eigen ademhaling, dan zit je goed. Heb je dit niet,
dan kun je dit oefenen.
• Laat de inademing een tel langer duren, dus als je denkt klaar te zijn met inademen, laat deze dan nog een
seconde langer duren.
• Voeg de uitademing eraan toe, deze laat je ook een tel langer duren.

• Adem nog 3 keer een tel langer in –en uit en probeer de ademhaling naar je buik te sturen.
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• Tot slot: hoe voel ik me? Ben ik meer of minder ontspannen? Even rekken en strekken voordat je overeind
komt.
(K.J.M. Kraak, persoonlijke
communicatie, 18 maart 2020)

Zelfzorg

Slapen

Kinderen

Voeding

Ziekte

Ontspanning
en
beweging

Dagstructuur

Werk en
studie

Veiligheid

Hoofd
menu

Veiligheid
Alle veranderingen door het Coronavirus kunnen voor veel spanningen zorgen. Het is
belangrijk dat iedereen ondanks de toename van spanningen veilig kan blijven wonen.
Onder het kopje hulpmiddelen worden diverse hulpmiddelen aangeboden, ook o.a. voor
gescheiden ouders en ouders met een kind met een beperking. Voel jij je onveilig? Schroom
je niet en maak het onderwerp bespreekbaar bij je behandelaar.

Veilig wonen

Hulpmiddelen

Veilig wonen
(Veilig Thuis, 2020)

In deze tijd van crisis is het belangrijk dat iedereen veilig thuis kan zijn. Huiselijk
geweld kan op verschillende manieren voorkomen. Gebeuren er bij jou thuis
dingen waardoor je je niet veilig voelt? Of maak je je zorgen over iemand anders?
Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is, maar het is zeker
belangrijk om iets met je vermoedens te doen en advies te vragen. Via het
nummer 0800-2000 kun je gratis en anoniem je zorgen delen. Zij gaan kijken wat ze
voor jou kunnen doen en wie jou daarbij kan helpen. In een crisissituatie komen ze
gewoon nog bij je langs.
Dus bel 0800-2000 als het nodig is, ook als je twijfelt of je eigen situatie veilig is of als
je je zorgen maakt of iemand anders wel veilig is. Schroom je niet om het
onderwerp bespreekbaar je maken je behandelaar.
Wat gebeurt er
als ik bel?

Veilig wonen
(Veilig Thuis, 2020)

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?
• Wanneer je belt met het gratis nummer 0800-2000 krijg je een medewerker van Veilig
Thuis aan de lijn.
• De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen.
• Vervolgens kijkt de medewerker samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen.
• Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker van
Veilig Thuis je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem.
• Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze
de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden.
• Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Hulpmiddelen
(Veilig Thuis, 2020)

Het Nederlands Jeugdinstituut (2020) heeft diverse tips opgesteld:
• Diverse tips over het omgaan met de ‘nieuwe thuissituatie’
• Handvatten voor spanningen in een gezin
• Omgangsregeling gescheiden ouders

• Pleegzorg en het coronavirus
• Tips als je kind een beperking heeft
• Een luisterend voor jou als ouder

‘Academie praten met kinderen’ heeft ook een website met handvatten opgesteld voor
ouders, docenten en hulpverleners:
• Wat als het op school veiliger is dan thuis?

Vanuit de overheid wordt ook gevraagd om extra op elkaar te letten. Op de site ‘Ik
vermoed huishoudelijk geweld’ staan signalen van en adviezen voor kindermishandeling,
partnermishandeling en oudermishandeling.
Kinderen en jongeren kunnen vanzelfsprekend ook altijd terecht bij de kindertelefoon.

Kinderen
Voor kinderen is het net zo moeilijk op nu opeens gedwongen thuis te zitten dan voor
volwassenen. Geef elkaar hierin wat ruimte. Als je kind meer aandacht vraagt dan
gebruikelijk, onderzoek wat er aan de hand is. Je vaardigheden als ouder worden op dit
moment zeker op de proef gesteld. Wees je hier van bewust en blijf geduldig. Je kind zoekt
ook zijn weg in het plotseling thuis zijn en het missen van de vaste structuur.

Uitleg aan Kinderen

Thuisonderwijs

Rol van kinderen in
huis

Structuur en
activiteiten

KOPP kinderen
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Voor kinderen
kan het lastig zijn als ze een ouder hebben met psychische- of
verslavingsproblemen. Sommige kinderen kunnen hier goed mee omgaan, maar
voor anderen is het lastig om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Ze
kunnen het gevoel krijgen dat ze er alleen voor staan en houden veel voor zichzelf
omdat ze anderen niet tot lastig willen vallen met hun thuissituatie of dit liever
geheim willen houden, terwijl een behoefte aan steun groot is. Als kind wil je graag
zorgen voor je vader of moeder, maar ben je tegelijkertijd ook respectvol, loyaal en
blijf je sterk. Het zijn immers je ouders, terwijl dit een zware taak voor een kind kan
zijn.
Als ouder is het belangrijk om ook oog te hebben voor hoe het gaat met je kind,
ook al lijkt alles goed te gaan. Maak het onderwerp bespreekbaar en praat er
eventueel met een hulpverlener of op school over.
Rol van
kinderen in huis

Rol van kinderen

(Bolier & Cuijpers, 2001)

Momenteel is er veel gaande. Voor zowel ouders als kinderen is het zoeken naar de rol
binnen het gezin. Als ouder ben je nu immers zowel ouder als leraar. Het kan als ouder ook
lastig zijn om momenteel jezelf staande te houden in deze tijd van crisis. Ook voor kinderen is
het wennen omdat ze niet naar school kunnen, ze mogen niet zoveel met vriendjes spelen
en kunnen minder naar buiten. Daarnaast moeten ze zelf of met hulp van papa en mama
huiswerk gaan maken. Doordat de kinderen meer thuis zijn, kunnen bepaalde rollen van
kinderen meer naar voren gaan komen:
De held
• Vaak het oudste kind die probeert om het gezin draaiende te houden. Hij neemt
verantwoordelijkheid op zich en voert taken en klusjes uit. Kinderen in de heldenrol veroorzaken
geen problemen en doen het goed op school. Ze hebben als eerste hun huiswerk af en helpen
de meester en juf bij dingen die gedaan moeten worden. Op deze manier heeft het kind controle
over een deel van zijn leven wat stabiel is en kan hij zichzelf en zijn gezin op een positieve wijze
naar anderen presenteren. Echter kan hier een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel achter
schuilen en eenzaamheid.

Vervolg

Rol van kinderen

(Bolier & Cuijpers, 2001)

De aanpasser
• Kinderen in de rol van aanpasser proberen voortdurend de problemen in de omgeving te
negeren. Ze zitten veel op hun eigen kamer en het lijkt alsof de ellende langs hen heen afglijdt,
maar in werkelijkheid voelen zij zich eenzaam en onbelangrijk. Zij zijn vaak verlegen, rustig en
trekken zich graag terug. Soms leren ze aandacht te trekken door lichamelijke klachten een
aandoeningen. Op school volgens ze elk advies omdat ze het lastig vinden om zelf beslissingen te
nemen. Het gevaar is dat ze het besef dat ze hun eigen leven en omgeving kunnen beïnvloeden
kwijt raken.

Het zwarte schaap
• Het zwarte schaap is de herrieschopper, het kind met gedragsproblemen en die als puber vroeg
begint met alcohol en drugs. Vaak is dit het tweede kind in het gezin. Deze kinderen zitten vol
boosheid en voelen zich gekwetst en in de steek gelaten. In feite zorgen deze kinderen ervoor dat
de aandacht wordt afgeleid van de psychische of verslavingsproblemen van de ouder en
problemen binnen een gezin.

Vervolg

Rol van kinderen

(Bolier & Cuijpers, 2001)

De hulpverlener
• Sommige kinderen willen vooral problemen oplossen. Zij zijn gevoelig voor wat er gebeurt en
welke consequenties gebeurtenissen hebben. Daarnaast hebben ze een scherpe neus voor wie
ruzie heeft, hoe gespannen een situatie is en of er gevaar dreigt. Ze zijn in staat gesprekken te
voeren over moeilijke situaties en gevoelens van anderen, alsof ze zelf hulpverlener zijn. Als er ruzie
ontstaat, doen zij iets om de spanning te verminderen. Op school zijn ze populair en hebben geen
vijanden omdat ze voortdurend bezig zijn om het anderen naar de zin te maken. Ze excuseren
zich snel. Een groot risico is dat zij letten op alle gevoelens en behoeftes van alle anderen, maar
niet letten op hun eigen gevoelens en behoeften.

De mascotte of clown
• De rol van mascotte lijkt op de rol van hulpverlener. Deze kinderen zijn vaak gespannen,
overactief en angstig. Zij proberen de spanning in het gezin te verlichten door iets grappigs te
doen. Vaak is het de jongste van een gezin die deze rol op zich neemt. Het verschil met de
hulpverlener is dat deze rol minder gericht is op het bieden van hulp en ondersteuning, maar
meet op spanningsafname door afleiding en humor.

Vervolg

Rol van kinderen
Als je merk dat je kind tegen bepaalde problemen aan loopt, is het belangrijk om
dit te bespreken met je kind. Vraag bijvoorbeeld eens hoe je kind het vind om hele
dagen thuis te zijn of hoe het is om les te krijgen van papa en/of mama? Misschien
mist hij/zij zijn vrienden? Mocht je kind behoefte hebben aan meer informatie of
uitleg, dan is op de onderstaande websites meer informatie te vinden.
• “help mijn dierbare is verslaafd” is een website die uitleg en handvatten geeft voor mensen die
een ouder/partner/kind hebben met verslavingsproblematiek. Ook is hier informatie te vinden
over diverse verslavingen zoals alcohol, drug en gamen.
• “Kopstoring” is een website speciaal voor pubers en jongeren die een ouder hebben die
psychische of verslavingsproblematiek hebben. Hierop staan diverse tips en uitleg over diverse
aandoeningen.
• Vanuit GGNet worden ook KOPP-groepen aangeboden voor kinderen van ouders met
psychische en/of verslavingsproblemen. Klik hier voor meer informatie.

Uitleg aan kinderen
1. Ga het gesprek aan, stel vragen aan je kind.
• Waarom denk je dat de scholen dicht zijn? Waarom is het beter als we niet bij opa en
oma op bezoek gaan?

2. Geef eerlijke antwoorden
• Als praten lastig verloopt, kun je een kind ook laten tekenen of schrijven voer wat
dwarszit met betrekking tot het virus

3. Bekijk samen filmpjes van betrouwbare bronnen.
• Zoals filmpjes van het NOS (jeugd)journaal en het RIVM.

4. Ontkracht nepnieuws
• Veel kinderen kunnen via hun telefoon, laptop of tablet alles opzoeken. Zo zien ze ook
veel nepnieuws, zoals een bericht dat het coronavirus zou zijn ontstaan nadat iemand
een vleermuis had gegeten. Begint je kind hierover? Zeg duidelijk dat het onzin is en
niet waar is.
(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 25 maart 2020)

Volgende

Uitleg aan kinderen
5. Stel je kind gerust als dat nodig is.
• Voor een kind is het soms moeilijk om te begrijpen wat nieuwsbeelden betekenen voor
hun eigen leven.

6. Erken gevoelens
• Zeg niet: ‘Je hoeft niet bang te zijn’, maar zeg: ‘Ik zie dat je angstig bent. Zullen we
samen opzoek gaan naar informatie? Wat vind je fijn om te weten?’

7. Let uit dat corona niets te maken heeft met waar je vandaan komt, hoe je eruit
ziet of welke taal je spreekt.
• Kinderen kunnen andere kinderen pesten of buitensluiten omdat ze dat niet begrijpen.
Leg uit dat discrimineren niet goed is.

(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 25 maart 2020)

Volgende

Uitleg aan kinderen
8. Geef vertrouwen
• We leven in een veilig land en leg uit dat alle beslissingen genomen worden door
mensen die er verstand van hebben. En vertel je kind wat het zelf kan doen om het
virus tegen te gaan: handen wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes
gebruiken. Als je weet dat je het deels zelf in de hand hebt, geeft dat vertrouwen.

9. Maak het niet te groot
• Houd je eigen emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar over
corona gaat. Want dat maakt de situatie alleen maar groter en erger.

(I. Logtenberg - Brinkman, persoonlijke
communicatie, 25 maart 2020)

Thuisonderwijs
(Nederlands Jeugdinstituut, 2020 )

1. Neem te tijd
• Het kost tijd om te wennen aan thuisonderwijs voor zowel, kinderen, ouders én
leerkrachten. Neem de tijd om uit te vinden hoe je het goed vorm kan gaan geven en
help elkaar hierbij. Blijf vriendelijk en geduldig tegenover elkaar en geef elkaar tips
over hoe het morgen nog beter kan.

2. Houd het leuk
• Op deze manier is het beter voor iedereen vol te houden. Ik kan je doen door het
ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren. Verdeel het schoolwerk
over de dag afgewisseld met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buitenspelen.
Een vast ritme en structuur houdt hierbij.
• De nieuwe leerkracht-leerling verhouding i.p.v. ouder-kind verhouding kan spanning
geven. Wees bewust van deze verandering en dat dit wennen is. Als het een dag niet
lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten

Volgende

Thuisonderwijs
(Nederlands Jeugdinstituut, 2020 )

3. Geschikt lesmateriaal
Sinds de corona uitbraak is er veel digitaal lesmateriaal beschikbaar gekomen die
ondersteuning bied bij het thuisonderwijs. Let bij het gebruik hiervan erop dat het materiaal
aansluit op het niveau van je kind. Voorbeelden van digitaal lesmateriaal:
• Ben je geflipt? Dit is een YouTube kanaal waarop op dagelijks een uitzending
gegeven wordt om kinderen en ouders te helpen om thuisonderwijs gestructureerd en
leuk te laten verlopen.
• Een aantal leerkrachten van Openbaar Onderwijs aan de Amstel doet iets soortgelijks
via een livestream.
• Thuisonderwijs: dagelijkse tips voor leren op afstand en online lesmateriaal
via www.derolfgroep.nl/corona (basisonderwijs).
• Op les op afstand vind je goede adviezen om lessen vorm te geven voor ouders

Volgende

Thuisonderwijs
(Nederlands Jeugdinstituut, 2020 )

4. Wissel werken en bewegen af
• Voor alle kinderen is het belangrijk om te blijven bewegen tijdens de dag. Het is dan
ook een goed idee om beweging te stimuleren voor kinderen individueel, of als in een
groep thuis, zolang alles maar op gepaste afstand kan. Denk hierbij aan bal
overtrappen, samen fietsen, parcours rennen of frisbeeën.
• Online ontstaan ook veel initiatieven om beweging te stimuleren:
• Bewegingsonderwijs Lelystad heeft een website ontworpen met tips, adviezen en challenges
voor thuisgym
• Alkmaar Sport / Holland Beweegt heeft een YouTube kanaal ontworpen met gymoefeningen
voor kinderen
• Bewegingsonderwijs Zuidoost heeft een YouTube kanaal opgesteld met een 10-daagse
quarantaine challenge, waarin dagelijks uitdagende maar simpele spelletjes geüpload
worden.

Volgende

Thuisonderwijs
5. Begeleiden van een Puber

(Anbaba, 2020 )

Geen enkel kind kan in zijn eentje alle huiswerktaken aan. Als ouder speel je hierin een belangrijke
rol want een puber heeft simpelweg nog niet alle vaardigheden geleerd om zelfstandig te kunnen
studeren en plannen. Maar hoe kan je een puber hier bij helpen? Ananaba is een organisatie die
zich richt op ouderschap en geeft diverse tips over thuisonderwijs van jonge kinderen tot aan
pubers. Enkele tips:
• Toon interesse.
• Bespreek samen de agenda en help met plannen
• Maakt je puber zich makkelijk af van het huiswerk? Spreek bijvoorbeeld af dat jij hem helpt zolang
hij onvoldoende staat. Wanneer het cijfer voldoende is, dan is de puber weer van je af.
• Overhoren is de beste manier om te testen of je puber iets geleerd en begrepen heeft.
• Deel emoties rondom resultaten.
• Geef complimenten. Pubers reageren veel sterker op positieve feedback dan op negatieve.
Heeft je puber een onvoldoende? Vraag dan eerst of hij geleerd had. Op die manier is er winst te
behalen voor de volgende keer.
• Ga vooral niet zeuren of boos worden over slechte cijfers. Leef met je kind mee en laat weten dat
hij er niet alleen voor staat.
• Klik hier voor meer tips om je puber te helpen om effectief te studeren

Volgende

Thuisonderwijs
(Nederlands Jeugdinstituut, 2020 )

6. Praat met anderen over hoe het gaat
• Het is fijn voor kinderen om na afloop even na te praten met elkaar. Vraag
bijvoorbeeld wat ze geleerd hebben. Vraag dit niet om te controleren of ze wat
gedaan hebben, maar om je kinderen het gevoel te geven dat je het huiswerk serieus
neemt en om het werk van die dag af te sluiten.
• Praat met anderen ouders, deel ervaringen uit en leer van elkaar.

7. Organiseer op tijd hulp
• Soms lukt onderwijs op afstand niet goed omdat er thuis spanningen ontstaan of
omdat er geen middelen zijn zoals een computer of interen. Ouders kunnen contact
opnemen met school en ondersteuning en tips vragen aan de leerkrachten.
• Extra ondersteuning en/of leermiddelen kunnen tot stand komen met hulp
van Stichting Leergeld of het Jeugdeducatiefonds.

Structuur en activiteiten
1. Maak een dagschema en hang deze centraal op
• Het is wel cruciaal dat je je houdt aan dit schema. Om dit te kunnen is het
belangrijk dat het schema haalbaar is. Plan voor alles voldoende tijd
• Begin de dag op dezelfde manier en tijden als op een normale schooldag.
Een kwartiertje later is niet erg.
• Zet in het schema niet alleen moetjes, maar ook leuke dingen zoals
schermtijd, bewegen en lunchen. Plan bijvoorbeeld ook het kijken van NPO
Zapp Extra in (met leerzame uitzendingen) of SchoolTV.
• Houd het weekend vrij, zonder een schema. Op deze manier behoud je
verschil tussen schooldagen en vrije dagen.

(A. Gregoire, persoonlijke communicatie,
25 maart 2020)

Volgende

Structuur en activiteiten
2. Schema met werk, schoolgaande en niet-schoolgaande kids
• Een wisselend schema vraagt om meer improvisatie. De kleine kinderen vaak
doen wat de groteren doen, maar de realiteit leert dat ze veel begeleiding
nodig hebben en vragen.
• Bekijk of het realistisch is om dingen te combineren. Bijvoorbeeld tekenen met
de kleinsten terwijl je ook huiswerkhulp geeft aan de wat oudere kinderen.
• Werk samen met een partner of huisgenoot. Stem je planning goed op elkaar
af en verdeel de taken.
• En onthoud: ‘Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’

(A. Gregoire, persoonlijke communicatie,
25 maart 2020)

Volgende

Structuur en activiteiten
3. Geef elkaar de ruimte
• Realiseer dat voor iedereen deze situatie anders is. Voor iedereen kan het
zwaar zijn om continu bij elkaar te zijn. Geef elkaar de ruimte om een time-out
te nemen, naar de eigen (slaap)kamer.
• Een eigen (slaap)kamer is de ruimte waar je anderen mag weg sturen, want
die is van jou. Jij bepaalt wat er gebeurt en wanneer je er weer vandaan
komt.
• De gezamenlijke ruimtes zijn gedeeld, dus daar heeft iedereen evenveel
inspraak in wat er (niet) gebeurt.

(A. Gregoire, persoonlijke communicatie,
25 maart 2020)

Volgende

Structuur en activiteiten
(International kids concepts, 2020)

4. Vermaak kinderen met traditionele kinderspelletjes voor thuis
•

Denk eens aan spelen met een blokkendoos, spijkerpoepen, zaklopen of
ezeltje prik. Of zet buiten een speurtocht uit om elkaars vlag te veroveren.

5. Laat de fantasie van kinderen de vrije loop
• Laat kinderen bijvoorbeeld een hut, auto of piratenschip bouwen van een
kartonnen doos. Maak toneelkleding van oude kleding of teken een eigen
racebaan.

6. Kinderen thuis actief en sportief vermaken
• Zoals tikkertje, voeten van de vloer wedstrijd maar bijvoorbeeld ook het
maken van een hindernisbaan met kussens en knuffels.

Volgende

Structuur en activiteiten
(International kids concepts, 2020)

7. Een educatief element toevoegen aan het speelplezier
• Memory spelen, sjoelen, woordzoekers maken, scrabble spelen of spelletjes
zoals vier op een rij. Hiermee training kinderen ook hun hand-oog coördinatie
en motoriek.

8. Digitale spelletjes om kinderen thuis te vermaken
• Computerspelletjes kunnen leuk en soms ook educatief zijn. Apps met een
educatieve uitdaging stimuleren de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Voeding
Gezonde voeding is belangrijk om een goede weerstand op te bouwen en om
energie te hebben om je dagelijkse activiteiten te kunnen ondernemen. Het
coronavirus heeft het dagelijks leven van vele mensen omgegooid, en dat heeft
ook invloed op ons eetpatroon. Probeer om de structuur in het eten te behouden
die je ook voorheen had: ‘s ochtends ontbijt, ‘s middags lunch, ‘s avonds
avondeten en tussendoor tussendoortjes. Door deze momenten vast te zetten
creëer je gelijktijdig een basis voor de dagstructuur.

Hoe zorg ik voor een
goede weerstand?

Kook inspiratie

Corona en
vitamine D

Effectief
boodschappen doen

Hoe zorg ik voor een goede
weerstand?
(Voedingscentrum, 2020)

Door gezond te eten, voldoende te slapen en
regelmatig te bewegen, blijft je weerstand zo
hoog mogelijk. Door een goede weerstand is
je lichaam beter bestand tegen bacteriën en
virussen. Mocht je toch ziek worden, dan
herstel je sneller.
De schijf van vijf is een richtlijn van het voeding
centrum waarmee je alle goede stoffen die je
nodig hebt binnen krijgt. Gezonde
voedingsstoffen zijn mineralen, vitamines,
eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels.

Adviezen

Hoe zorg ik voor een goede weerstand?
Enkele adviezen van het voedingscentrum
• Eet veel groente en fruit; dagelijks minimaal 250 gram groente en 2 porties fruit
• Kies vooral volkorenproducten, zoals volkoren brood, -pasta, -couscous en
zilvervliesrijst
• Varieer met vlees, vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische producten
• Neem genoeg magere en halfvolle zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas
• Eet dagelijks een handje ongezouten noten
• Drink voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie
• Gebruik zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals olie halvarine
en vloeibaar bak- en braadvet
Extra vitamine C of multivitaminen slikken is niet nodig. Door gezond en gevarieerd
te eten krijg je alle vitamines binnen die je nodig hebt. Meer vitamines slikken helpt
niet om een hogere weerstand te krijgen. Teveel van sommige vitamines kan zelfs
schadelijk zijn.

Kookinspiratie
Tegenwoordig staat op apps en op het internet veel gratis recepten voor gezonde
voeding. Kijk gerust eens rond op de volgende websites voor inspiratie.
• Vanuit het voedingscentrum worden meer dan 2000 gezonde recepten aangeboden die
onderdelen bevatten van de schijf van vijf. Je kan zoeken op een recept, maar ook op
ingrediënten waar je zin in hebt. Klik hier om naar de website te gaan.
• Diverse supermarktketens bieden recepten aan. Kijk hiervoor in de apps van de
supermarkten of op de website. Zo heeft de allerhande ook een speciale Allerhande voor
kids met recepten die op een kindvriendelijke manier worden uitgelegd.
• Kijk eens naar een kookprogramma op televisie en probeer mee te koken. Kijk bijvoorbeeld
eens op 24 kitchen of de vlaamse kookzender Njam!. Beide zenders hebben ook een
eigen website waar alle recepten op staan.
• Is er een bepaalde keuken wat je erg lekker vind? Kijk eens op internet en bestel een
kookboek.

Effectief boodschappen doen
Ook in supermarkten gelden diverse regels om verspreiding van het Coronavirus zo beperkt
mogelijk te houden. Er is een maximum gesteld aan het aantal klanten dat een winkel in
mag en een winkelwagen of mandje is verplicht. Daarnaast is het belangrijk om 1,5m
afstand te houden van iedereen en wordt aangeraden om alleen boodschappen te doen.
Om dit boodschappen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zijn een aantal tips opgesteld:
• Ga niet hamsteren. De winkels blijven open en op deze manier blijft er genoeg voor
iedereen.
• Maak voorafgaand aan het halen van boodschappen een boodschappenlijstje. Loop je
huis langs en noteer alles wat je nodig hebt, of hang centraal een lijst op en noteer het als
iets op is. Dit kan via je telefoon via diverse apps, maar kan ook op papier. Denk eraan om
een pen mee te nemen om af te strepen wat je al gehaald hebt. Tegenwoordig heeft
(bijna) elke supermarkt een eigen app waarin een boodschappenlijst van de eigen
producten aangemaakt kan worden.
• Verdraag het als een product wat je nodig hebt niet aanwezig is. Het is erg vervelend,
maar supermarkten werken hard om alle schappen gevuld te houden. Kijk desnoods bij
een andere supermarkt of daar jou product wel aanwezig is.

Corona en vitamine D
(Voedingscentrum, 2020)

Vitamine D is een belangrijk vitamine voor een goede werking van het
immuunsysteem. Vitamine D wordt aangemaakt als zonlicht op de huid komt, en
komt via voeding het lichaam binnen. Als je eet volgens de schijf van Vijf en elke
dag 15-30 minuten buiten bent, krijg je voldoende vitamine D binnen. Dit geldt
alleen niet voor
•
•
•
•
•
•

Jonge kinderen (0-3 jaar)
Vrouwen ouder dan 50 jaar
Mannen ouder dan 70 jaar
Mensen met een getinte huidskleur
Mensen die weinig buitenkomen of in corona quarantaine zitten
Zwangere vrouwen

Op de volgende pagina staan manieren om voldoende vitamine D binnen te
krijgen.
Volgende

Corona en vitamine D
(Voedingscentrum, 2020)

Manieren om voldoende vitamine D binnen te krijgen
• Probeer dagelijks tussen 11.00 en 15.00 een kwartier tot een half uur buiten te zijn met een
onbedekt gezicht en onbedekte handen.
• Als je niet buiten mag komen door het coronavirus, probeer dan om in de tuin of op het
balkon te zitten. Het kan eventueel ook voor een open raam. Als dat niet lukt, kun je
vitamine D-supplementen nemen. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) van 10 microgram! Ga geen vitamine D hamsteren, zorg dat er voor
iedereen voldoende is.

• Vitamine D komt voor in de volgende voedingsstoffen: vetten vis (vb. haring, zalm,
makreel). In vlees en eieren zit ook vitamine D, maar wel minder. In Nederland wordt
vitamine D ook toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten (niet
aan olie).
• Een kans op teveel vitamine D is klein. Dit kan alleen voorkomen bij langdurig gebruik van
teveel supplementen. Let bij de aanschaf van supplementen erop dat het supplement
niet meer dan 100% van de ADH bevat.

Ziekte
Mochten er gezondheidsklachten optreden, dan is het nu extra belangrijk om goed
voor jezelf te zorgen. Onder het kopje verkoudheidsklachten is meer te lezen over
wat te doen als je zelf verkoudheidsklachten hebt. Daarnaast is het ook belangrijk
om andere gezondheidsklachten niet te verwaarlozen.

Verkoudheidsklachten

Angst voor ziekte en
gevaar

Andere
gezondheidsklachten

Angst voor ziekte en gevaar
Het kan ook voorkomen dat het Coronavirus meer angst bij jou oproept dan voor
anderen. De angst en de ongerustheid blijft in je gedachten spelen en het is lastig
om dit naast je neer te leggen. Belangrijk is om te beseffen dat het voor iedereen
een spannende tijd is, maar dat het ook belangrijk is om dit naast je neer te kunnen
leggen. Door vast te blijven in een gevoel van angst, zal je leven en je welzijn flink
belemmerd worden.
Bij de overheid en de RIVM werken mensen die hun uiterste best doen om de
situatie voor Nederland zo goed mogelijk te houden. Als we samen ons aan deze
opgestelde regels houden, kunnen we samen het coronavirus tegengaan.

Volgende

Angst voor ziekte en gevaar
(Claassen, Muste & Weertman, 2009)

• Praat met anderen over deze situatie. Hoe ervaren zij de spanningen en wat werkt voor
hun om er goed mee om te kunnen gaan?
• Zoek naar manieren om jezelf krachtiger te maken; op welke manier voel jij minder angst
om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen?

• Geef in beeldende therapie vorm aan je angsten.
• Onderzoek de waarschijnlijkheid van je angst. Op de site van de RIVM is betrouwbare
informatie te vinden over het Corona virus.
• Praat tegen je kwetsbare zelf, stel het gerust dat er weinig kan gebeuren als jij je goed aan
alle opgestelde regels houd.
• Observeer waar de spanning in je lijf zit. Probeer met mindfulness oefeningen deze
spanning te verminderen.

• Gebruik je fantasie om je angst te bestrijden. Ga in een gemakkelijke stoel zitten, ontspan
en ga rustig ademen. Stel je voor hoe jij je op een positieve manier door deze angstsituatie
heen komt.

Verkoudheidsklachten
Verkoudheidsklachten kunnen tekenen zijn van het coronavirus. Echter kunnen het
ook onschuldige gezondheidsklachten zijn of hooikoorts. Wanneer moet ik mij nu
zorgen maken? Het RIVM (2020) heeft hier richtlijnen voor opgesteld:
• Heb je verkoudheidsklachten, maar geen koorts? Blijf thuis en ziek uit.
Als je 24 uur geen klachten hebt, mag je weer naar buiten toe. Huisgenoten
zonder klachten mogen gewoon naar buiten toe.
• Heb je verkoudheidsklachten, koorts (boven de 38 graden) en/of benauwdheid?
Iedereen in jou huishouden moet thuisblijven, dus ook je huisgenoten. Als je 24 uur
klachtenvrij bent, mag je weer naar buiten toe.
• Wordt je zieker, of heb je medische hulp nodig? Ga niet direct zelf naar de
huisarts of het ziekenhuis, maar bel eerst met de huisarts of in het weekend met
de huisartsenpost.

Andere gezondheidsklachten
Schroom je niet om voor andere gezondheidsklachten de huisarts te informeren.
Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en niet onnodig extra klachten te
ontwikkelen. De doktersassistenten zijn geïnstrueerd om zoveel mogelijk vragen via
de telefoon te beantwoorden en zij zullen de inschatting maken of het noodzakelijk
is om door de huisarts gezien te worden.
Ook bij huisartsen en in het ziekenhuis worden maatregelen genomen om
besmetting van het coronavirus te voorkomen. Zo is in veel ziekenhuizen een
speciale ingang opgezet voor mensen die verdacht worden van een
coronabesmetting om meer besmetting te voorkomen en worden afspraken zoveel
mogelijk telefonisch of via beeldbellen uitgevoerd.

Werk en studie
Thuiswerken en -studeren is behoorlijk pittig. Last van aanwezige huisgenoten, of
misschien meer eenzaamheid omdat je de gezelligheid mist? Voor iedereen is het
een stressvolle en lastige periode. In dit onderdeel worden tips en manieren
gegeven om het thuiswerken zo aangenaam mogelijk te maken.

Scheiding tussen werk en
privé

Werken op afstand
met collega’s

Sociaal contact en
ontspanning

Streven naar een scheiding tussen werk en
privé

(De Correspondent, 2020)

1. Werk zoveel mogelijk volgens een weekrooster waarin je werk- en privé
momenten plant.
• Dit zal niet in elke situatie helemaal mogelijk zijn, maar elk beetje structuur helpt. Een
ritme zal rust geven omdat je minder keuzes en afwegingen hoeft te maken

2. Bedenk een duidelijk ochtendritueel
• Ontbijt, douchen, meditatie of even sporten. Kijk waar jou behoeftes liggen. Koester
deze momenten zonder nieuwe informatie over je werk en het coronavirus

3. Pak pas je telefoon als je klaar bent om aan het werk te gaan
• De telefoon zal de rust van een nieuwe ochtend verstoren. De telefoon zal gelijk stress
creëren rondom nieuwe taken die deze dag uitgevoerd zullen moeten worden
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Streven naar een scheiding tussen werk en
privé

(De Correspondent, 2020)

4. Probeer een vaste werkplek te creëren in je huis
• Op deze plek wordt gewerkt, en op de andere plekken niet. Niet in elk huis zal hier
makkelijk ruimte voor te vinden zijn, maar het onderscheid geeft rust en zorgt dat je
makkelijker kan stoppen met werken.

5. Ook al werk je de komende weken in je bezemkast, ga alsnog ‘naar je werk’
• Zorg voor een duidelijk overgangsmoment. Zeg bijvoorbeeld gedag tegen je partner
en kinderen, net als op een normale werkdag. Dit maakt voor kinderen ook duidelijker
dat je momenteel aan het werk bent.

6. Sluit je werkdag af.
• Gebruik de laatste 5 minuten voor een afsluiting. Schrijf alle open eindjes ergens op en
wat je daarmee van plan bent om te doen. Hiermee creëer je rust en kan je de
overgang makkelijker maken naar ontspanning.

Werken op afstand met collega’s
(De Correspondent, 2020)

1. Wees zo duidelijk mogelijk naar je collega’s over wanneer je werkt
• Blijf alle afspraken herhalen en ‘overcommuniceer’. Iedereen krijgt veel indrukken te
verwerken en het helpt als we onderlinge informatie uitwisseling zo makkelijk mogelijk
maken.

2. Spreek duidelijke communicatiekanalen af en houd je daaraan
• Voorheen gebruik je een communicatiemiddel of voor je werk, of voor privé. Nu
gebruiken we het voor allebei. Door afspraken te maken over een
communicatiekanaal te gebruiken voor werkcontact en privécontact blijven alle
berichten gebundeld en raakt men niet verstrikt in een web van alle informatie.

3.. Kom niet meteen ter zake
• Normaal zijn videovergaderingen erg doelgericht. Maar nu vervangt het videobellen
niet alleen het normale vergaderen, maar ook de gesprekken bij de lunchtafel en het
koffieapparaat. Begin vergaderingen met een praatje of ga samen lunchen met de
webcam aan.

Sociaal contact en ontspanning
(De Correspondent, 2020)

1. Eet je alleen? Pak een beeldbel app erbij.
• Probeer alles wat je normaal ook samen doet, nu ook samen te doen via beeldbellen.
Samen borrelen op afstand kan natuurlijk ook.

2. Bedenk een ritueel met je dierbaren
• Ga bijvoorbeeld samen studeren met medestudenten via beeldbellen, of plan elke
avond een vast tijdstip om samen online spelletjes te spelen met beeldbellen aan.

3. Neem de drempel tot echte ontspanning zo veel mogelijk weg.
• Als je na een dag werken gaat ontspannen, onderneem dan geen activiteiten waar je
eigenlijk niet van ontspant. Zo staat bijvoorbeeld elke nieuwspagina en tijdlijn vol
coronanieuws. Onderneem daarentegen activiteiten waar je echt van ontspant, zoals
het lezen van een boek of meditatie. Door vermoeidheid kan het moeilijk zijn om je
hier toe te zetten, ook al weet je dat je er uiteindelijk meer van uitrust. Help jezelf door
bijvoorbeeld voor dat je aan het werk gaat vast een boek of een yogamat klaar te
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leggen.

Sociaal contact en ontspanning
(De Correspondent, 2020)

4. Zoek een ritme dat je een paar weken vol kan houden
• Het kan verleidelijk zijn om meteen keihard te gaan werken, maar er bestaat een reële
kans dat we nog wel even thuis zitten en dat dit even ons ‘nieuwe normaal’ wordt.
Probeer je energie te sparen, vraag desnoods je werkgeven om hulp voor een zo
gezond mogelijke werkplek en slaap voldoende.

5. Wees mild voor jezelf bij een off-days
• Er zullen genoeg momenten komen dat je je discipline even niet kunt opbrengen en
dat is prima. Ook zullen er meer off-days komen dan in gemiddelde andere weken,
maar wat wil je anders in deze onzekere tijden. Probeer dit te accepteren en wees
mild voor jezelf. We zitten allemaal in overlevingsmodus, en perfectionisme is naast het
coronavirus nu onze gedeelde vijand.

6. Zoek positieve gedachten op
• Uit talloze onderzoeken blijft dat we meer geluk en optimisme kunnen ervaren door
positieve gedachtenop te roepen en te omarmen. Misschien vind je nu wel tijd voor
een project waar je al jaren van droomde. Bedenk ook hoe waardevol de normale
gesprekken in ons leven zijn en hoe fijn en waardevol het zal zijn als we deze straks
weer terug hebben.

Ontspanning en beweging
Een pandemie is een bron van onrust voor bijna ieders leven. Het geeft zorgen over
onze gezondheid maar leidt ook tot ergernissen over bijvoorbeeld een leeg
winkelschap. Om deze periode door te komen is het belangrijk om voldoende
ontspanning te creëren en veerkracht. Ontspanning en bewegen zal zorgen voor
rust en daarbij een betere dag.

7 Tips om thuis meer te
bewegen

Thuisgym

Zes tips om veerkrachtig te
blijven in een tijd van
onrust

7 Tips om meer te bewegen
1. Zappsport@Home – Workout
• Dagelijks geven bekende sporters een work-out aan kinderen thuis

2. Kijk op youtube
• Op youtube staan diverse instructiefilms voor verschillende workouts voor in huis. Denk bijvoorbeeld aan een
conditietraining, yoga, of een dansles.

3. Wandelen
• Pak (zolang het van de overheid mag) je moment en ga alleen of met zijn tweeën een rondje door je woonwijk
lopen. Let erop dat je hierbij 1,5m afstand bewaard van iedereen die je tegen komt.

4. Online lessen vanuit een sportschool
• Sportscholen zijn druk bezig met het opzetten een aanbieden van online groepslessen en workouts.

5. Apps op de telefoon
• In de appstore zijn diverse work-out/oefenroutines te vinden.

6. Bestel online bijvoorbeeld gewichten of een yoga mat om makkelijker thuis oefeningen te
kunnen doen.
7. Nederland in beweging, elke dag rond 09:15 op NPO 2

Thuis gym
Voor alle kinderen is het belangrijk om te blijven bewegen tijdens de dag. Het is dan ook een
goed idee om beweging te stimuleren voor kinderen individueel, of als in een groep thuis,
zolang alles maar op gepaste afstand kan. Denk hierbij aan bal overtrappen, samen fietsen,
parcours rennen of frisbeeën.
Online ontstaan er veel initiatieven om beweging te stimuleren:
• Bewegingsonderwijs Lelystad heeft een website ontworpen met tips, adviezen en challenges
voor thuisgym
• Alkmaar Sport / Holland Beweegt heeft een YouTube kanaal ontworpen met gymoefeningen
voor kinderen
• Bewegingsonderwijs Zuidoost heeft een YouTube kanaal opgesteld met een 10-daagse
quarantaine challenge, waarin dagelijks uitdagende maar simpele spelletjes geüpload
worden.

Zes tips om veerkrachtig te blijven in een tijd
van onrust
(Vriesinga, 2020)

1. Focus op datgene waar je wél invloed op hebt.
De Amerikaan Covey beschrijft drie cirkels.
1. De cirkel van controle
2. De cirkel van invloed; alle zaken waar je als individu
daadwerkelijk iets aan kan doen
3. De cirkel van betrokkenheid; alle dingen waar je je
druk over kunt maken in je leven
Besteedt de meeste tijd en energie die je hebt aan binnen je
cirkel van invloed. Mensen die veel aandacht geven aan
zaken waar ze zich betrokken bij voelen, maar geen invloed
op hebben, kunnen zich snel machteloos gaan voelen. Je
krijgt de neiging anderen steeds meer te beschuldigen en
voelt je steeds meer het slachtoffer. Bovendien verwaarloos
je op deze manier sneller de zaken waar je echt invloed op
kunt uitoefenen.
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Zes tips om veerkrachtig te blijven in een tijd
van onrust
(Vriesinga, 2020)

2. Breng je emoties in beweging
Het opproppen en niet toegeven aan emoties maakt dat lijden ontstaat. De huidige situatie
is onzeker en het raakt iedereen. Om onnodig lijden te voorkomen is het belangrijk om je
emoties eruit te laten. Huil als je verdrietig bent, schreeuw als je boos bent, schrijf alles op
papier als je je angstig voelt, of als je vastzit in een piekergedachten.

3. Doseer je inname van informatie
Om niet continu overdonderd te raken, is het advies om één of twee langere momenten op
een dag je te laten informeren over de nieuwste coronanieuwtjes. Op deze manier doseer je
voor je zelf de informatie die je krijgt. Ook al is de verleiding groot om de hele dag door naar
de radio/tv te luisteren of door de tijdlijn heen te scrollen, doe dit niet. Dit zal alleen maar
voor meer prikkels en stress zorgen.
Pas ook op voor nepnieuws uit onbetrouwbare bronnen!
Volgende

Zes tips om veerkrachtig te blijven in een tijd
van onrust
(Vriesinga, 2020)

4. Zorg voor routine in je dag
Sta op voor jouw normale tijd op en probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij je normale
dagindeling. Routine geeft houvast en zorgt ervoor dat je je minder zorgen maakt. De
afgelopen tijd is er veel verandert, maar probeer houvast te vinden en deze anders zelf te
creëren.

5. Richt je aandacht op positieve gevoelens als dankbaarheid en
verbinding
Ieder mens voelt zich regelmatig angstig en dat is volkomen normaal. Het wegdrukken van
deze emoties heeft geen zin en het is ook belangrijk om hier aandacht voor te hebben.
Dankbaarheid is een krachtige emotie die helpt om dingen te bereiken. Je kan bewust je
brein trainen in het ervaren van dankbaarheid door bijvoorbeeld dagelijks een
dankbaarheidsdagboek bij te houden, waarin je op schrijft wat je waardeert in je leven.
Bijvoorbeeld de warmte van de zon of alle mensen die bijdragen dat er eten in de
supermarkt is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het bewust opzoeken van
dankbaarheid stress en somberheid vermindert.
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Zes tips om veerkrachtig te blijven in een tijd
van onrust
(Vriesinga, 2020)

6. Besef dat we met zijn allen veerkrachtig zijn
Het is niet waar dat moeilijke tijden het slechtste in mensen naar boven haalt. Uit onderzoek van de
wereldgezondheidszorgorganisatie blijkt dat bij rampen de meerderheid van de mensen solidair gedrag
laat zien. Vaak halen mensen nieuwe kracht uit het helpen van anderen in noodsituaties.
Verbondenheid en het goede doen, geeft de mens energie. Kijk bijvoorbeeld waar jij anderen kan
helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor mensen die niet naar de supermarkt kunnen
gaan.

Slapen
Het is erg vervelend als het niet lukt om in slaap te vallen. Naast dat slapen helpt
om snel door de nacht te komen, zorgt slaap er ook voor dat het brein de tijd krijgt
om alle indrukken van de dag te verwerken en krijgt het lichaam de rust om zich te
herstellen.

Problemen met in slaap vallen

Karify

Problemen met doorslapen

7 tips voor inslapen
(Vitaalpunt, 2019)

Kan je niet slapen? Sta op en
doe 10 minuten iets anders
waarbij je je handen en hoofd
nodig hebt zoals een puzzel.

Neem overdag de tijd voor
ontspanning en ontlading van
je energie

Vermijdt blauwlicht van
schermen. Dit onderdrukt de
aanmaak van het slaaphormoon
melatonine. Het is mogelijk om op
je telefoon een blauwlicht filter
aan te zetten. Dit kan vaak via de
instellingen of door een app te
downloaden zoals
‘’blauwlichtfilter – nachtmodus’’

Luister naar muziek. Het geeft
afleiding en biedt rust. Klik hier
voor een voorbeeld. (Soothing
Relaxation, 2016).

Ga 10 minuten sporten
voor het slapen. Dit brengt
je hoofd op andere
gedachtes en maakt je
moe. Bijvoorbeeld
buikspieroefeningen in bed

Ga 10 – 15 minuten van je af
schrijven over wat je wakker
houdt. Dit zal voor meer rust in
het hoofd zorgen.
Verbeeldingsoefening.
Denk aan een omgeving waarin jij je rustig
en gelukkig voelt. Bedenk wat jij graag op
deze plek zou willen doen en voer dit in
gedachtes uit. Laat je fantasie er maar op
los.

Slapen Zelfzorg

Doorslapen
Wakker worden in de nacht is in de basis geen probleem. Iedereen
wordt in een gezonde slaap 2 a 3 keer wakker. Op deze momenten
wordt iemand kort wakker (1-15 minuten), maar geeft hier geen
aandacht aan, blijft ontspannen en slaapt weer verder. Doorslapen
wordt een probleem als je er teveel op gaat letten op de momenten
dat je wakker wordt en je best moet doen om weer in slaap te
’moeten’ vallen. (Slaapoefentherapie, 2020)

Oorzaken

Doorslapen

Mogelijke oorzaken
Diverse problemen kunnen er toe leiden dat doorslapen lastig gaat:
• stress, angst
• langdurige overbelasting
• lichamelijke klachten zoals pijn, jeuk etc.

• overmatige alertheid
• lawaaierige, onrustige omgeving

Doorslaaptips

Doorslapen tips
(ZGV, 2020)

• Probeer elke dag op dezelfde tijd op te staan en op
dezelfde tijd naar bed te gaan.
• Beperk de periode van slapen tot het aantal uren dat
nodig is. Dit kan 7, 8 of 9 uur zijn. Nooit langer. Slaap niet
langer uit dan twee uur na de gebruikelijke tijd van
opstaan.

• Probeer ongeveer 1 tot 2 uur vóór het slapen gaan
geestelijke en lichamelijke inspanningen te vermijden.
Bouw de dag bewust af. Hoe ouder je bent, hoe rustiger je
de dag moet afbouwen.
• Heb je een ‘drukke dag’, neem dan overdag minstens 3
keer een echt ontspannende pauze van 5 tot 15 minuten.
• Zorg dat de slaapkamer zo fijn mogelijk is. Dus goed
geventileerd, niet te warm, niet te koud, zo donker
mogelijk en met zo min mogelijk storende geluiden. Het is
belangrijk dat je je veilig voelt in bed. Ook een ruim bed,
een goed matras en schoon beddengoed kunnen het
slapen verbeteren. Gebruik de slaapkamer niet als
werkkamer, studeerkamer of om tv te kijken. Bewaar het
bed voor de slaap.

• Lig je 's nachts langer dan zo'n 15 minuten wakker? Sta op
en ga lezen of doe andere ontspannende bezigheden.
Ga niet in bed liggen piekeren en woelen. Dit geeft even
afleiding, om vervolgens opnieuw te proberen om te gaan
slapen
• Een dutje ’s avonds is sterk af te raden; een kort dutje
overdag is geen probleem. Kies voor een dutje van
maximaal 20 minuten.
• Wees voorzichtig met alcohol. Alcohol is een goed
inslaapmiddel, maar kan ervoor zorgen dat je niet
doorslaapt. Slaapt je slecht, dan doe je er verstandig aan
's avonds geen of in ieder geval niet meer dan 2 glazen
alcohol te drinken.
• Vermijd roken en cafeïne houdende dranken in de
avonduren en gebruik geen zware maaltijden laat in de
avond.
• Draai de wekker om zodat u er niet steeds op kunt kijken;
het steeds zien van de tijd geeft alleen maar onrust.

Slapen Zelfzorg

Karify - slaapmodule
Binnen Karify worden de volgende modules aangeboden die ondersteuning
kunnen bieden bij het slapen
• Verander je slaapgedrag
• Slaaphygiëne
• Omgaan met stress
• Minder piekeren

Slapen Zelfzorg

Dagstructuur
Het hebben van een dagstructuur draagt bij aan het welbevinden. Het geeft
duidelijkheid en overzicht. Hiermee kan een gevoel van rust en veiligheid ervaren
worden.

Dagschema

Karify

Weekschema

Dagschema
• Een dag schema is kleiner dan een weekschema en helpt om structuur te krijgen
in de dag. Denk bijvoorbeeld aan een vast moment om op te staan, eten,
aankleden en schoon te maken. Op de volgende pagina is een voorbeeld van
een dagstructuur te vinden.
• Vind je het lastig om de dag op te starten of activiteiten te gaan ondernemen?
Stel kleine doelen voor jezelf die makkelijk te behalen zijn. Hierdoor zul je sneller
succes behalen en krijg je een beter gevoel.

• Wees niet alleen verantwoordelijk voor alle taken van het huishouden, maar doe
het samen. Vraag bijvoorbeeld je partner of kinderen om hulp en maak
afspraken. Klik hier voor een voorbeeld met klusjes waar kinderen bij kunnen
helpen.

Schema

Voorbeeld dagschema
(Brink, 2018)

Dagdeel

Tijd

Activiteit

Ochtend

7.00 – 9.00

Opstaan, aankleden, wassen (Zelfzorg)

8.00 – 10.00

Ontbijten

10.00 – 12.00

Ontspannen, bewegen, hobby’s, mindfulness

12.00 -13.00

Lunchen

13.00 – 16.00

Werken, huishouden, boodschappen,
administratie, e.d. met pauzes.
Met vrienden afspreken.

17.00 -18.00

Koken

18.00 -19.00

Avondeten

19.00 -22.00

Ontspanning, spelletje spelen, boek lezen, serie
kijken

Middag

Avond

22.00 -23.00

Naar bed

Dagstructuur Zelfzorg

Klusjes voor je
kind
Gerangschikt op
leeftijd (Huisvlijt, 2015)

Weekschema
Op de volgende pagina staat een leeg schema waar een eigen weekplanning op
ingevuld kan worden. Schrijf/typ het schema over en voel je vrij om hier een eigen
draai aan te geven. Om je op weg te helpen een paar richtlijnen:
• Begin met de onderdelen die al vast staan, denk aan werk, school, andere
activiteiten
• Wanneer kun je het best je boodschappen doen
• Zijn er noodzakelijke klusjes die moeten gebeuren, denk aan post, de was,
onderhoud, schoonmaken en plan dit ook in
• Vind een evenwicht in moeten/ willen en alleen/ samen en in,- en ontspanning.
• Onthoud: Een planning is een hulpmiddel, geen dwang. Wees mild naar jezelf als
het anders loopt, pak dan op een later moment de draad weer op.

Schema

Dag
Maandag

Tijd

Activiteit

mo
mi
av

Dinsdag

mo
mi
av

Woensdag

mo
mi

av
Donderdag

mo
mi
av

Vrijdag

mo

mi
av
zaterdag

Dagstructuur

mo
mi
av

zondag

mo
mi
av

Zelfzorg

Karify – dagstructuur
• Binnen Karify worden de volgende modules aangeboden die ondersteuning
kunnen bieden bij de dagstructuur
• Dagstructuur
• Zinvolle daginvulling
• Mijn leefstijl
• Mijn daginvulling
• Dagplanning
• Weekplanning

Dagstructuur Zelfzorg
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