
  



Sessie 1 Omgaan met psychisch leed, controle en creatieve hopeloosheid 

Het effect van vermijden/controle:  

Hoe vaak komt het voor dat je iets niet doet wat je wel graag had willen doen omdat het te 
eng was? Of omdat je wist van jezelf dat als je het wel zou doen het een naar gevoel zou 
opleveren? Iets niet doen om een naar gevoel te voorkomen, is een heel duidelijk voorbeeld 
van het ‘begrip’ vermijding of controle. Je gaat de situatie uit de weg om het rotgevoel te 
vermijden en houdt op die manier controle over jezelf. Je hoeft je niet naar/gespannen te 
voelen door de vermijding en houdt controle over je gevoelens. De prijs die je hiervoor 
betaalt, is groot. Vaak vermijden we dingen die we eng, maar stiekem ook heel belangrijk 
vinden. Een ander nadeel van vermijding is dat het van kwaad tot erger gaat. Voordat je het 
weet, vermijd je niet alleen de bioscoop, maar ook feestjes en andere waardevolle 
ervaringen. Vermijding staat dus meestal de leuke dingen van het leven in de weg. Het is 
daarom belangrijk om te weten hoe je zelf vermijdt en wat de prijs is die je daarvoor betaalt. 
We kunnen last hebben van directe vermijding en subtiele vermijding. Op welke manier 
vermijd jij? Je kunt aanvinken wat bij jou van toepassing is. 

Directe vermijding:                                 

- Situaties uit de weg gaan, letterlijk.  
- Geen nee durven zeggen. 
- Jezelf oppeppen, je kan het! 
- Sussen en goedpraten, het valt wel mee… 
- Problemen wegredeneren, zo erg is het niet…. 
- Piekeren, achteraf alles als een film weer afspelen en bedenken wat je anders had 

kunnen doen… 
- Conflicten vermijden door lief te doen, terwijl je je rot of boos voelt. 
- _____________ 
- _____________ 

Subtiele vermijding 

- Altijd dichtbij de uitgang gaan zitten. 
- Altijd een flesje water meenemen. 
- Dingen dubbel controleren. 
- Boos op de ander worden omdat hij niet doet wat jij van hem verwacht, als iemand niet 

reageert op een appje…. 
- Extra vaak naar je moeder/buurvrouw/vriend/vriendin gaan omdat je denkt dat ze dat 

verwacht, terwijl je het zelf eigenlijk niet echt leuk vindt.  
- Strikt om 14.00 uur een appeltje eten (en liever niet om 14.15 uur).  
- Vechtend tegen je slaap de krant lezen, anders is het zo jammer van je abonnement. 
- ____________ 
- ____________ 

 



Hoe streng ben jij? 

We hebben allemaal regels, ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Door het hanteren 
hiervan doe je eigenlijk niet wat je waardevol vindt. 

Doel: oefenen met het formuleren van regels en helder krijgen hoe streng jij deze regels 
hanteert. 

Wat zijn de manieren waarop je jezelf, je omgeving, je gedachten en je gevoelens probeert 
te controleren? Voorbeelden zijn: ik moet niet zeuren; mensen moeten hun afspraken 
nakomen; ze moeten gelijk reageren op een berichtje dat ik ze stuur; ik moet spontaan doen 
tegen iedereen; ik mag niet laten zien dat ik bang ben; het huis moet schoon zijn; ik moet 
altijd een flesje water bij me hebben enz. Wat zijn jouw regels? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Hoe streng zijn deze regels? (op een schaal van 1 tot 10) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

De functie van regels is controle/voorspelbaarheid. Je wilt in feite jezelf en je omgeving veilig 
maken door duidelijke regels te stellen. Alleen houdt je omgeving zich vaak niet aan deze 
regels en ben je zelf ook niet altijd in staat deze regels na te leven. Want soms bén je 
gewoon niet spontaan en soms kόmen mensen te laat. Iedere keer als er een regel wordt 
overtreden, voel je je rot. Het verstand houdt je in de wurggreep door jou en je omgeving 
steeds weer onmogelijke eisen op te leggen. Regels steken elkaar bovendien aan.               
Hoe vaker je bepaalde regels hanteert, hoe meer het er worden en des te strenger ze 
worden.  



Probeer deze week om extra goed te letten op hoe je vermijdt. Wie weet ontdek je allerlei 
nieuwe gedragingen van jezelf, gebruik onderstaand schema hierbij. 

 

Dag Situatie Wat en hoe 
probeerde je te 
vermijden? 

Wat was het effect 
hiervan? 

maandag Voorbeeld: Ik heb 
een jas gekocht en ik 
wil hem 
terugbrengen. 
 

Ik stelde het 
terugbrengen uit tot 
de laatste dag.  

Ik bleef me 
gespannen voelen 
en moest er steeds 
aan denken dat ik dit 
moest doen. 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

Stop dit schema bij je, zodat je ter plekke kunt opschrijven wat en hoe je aan het vermijden 
was. Je kunt ook een vast moment kiezen waarop je terugdenkt aan wat je die dag allemaal 
gedaan hebt. Zijn er dingen waar je met een boog omheen bent gelopen? Heb je geprobeerd 
gedachten weg te duwen? Heb je ergens anders een veilige weg van vermijding gekozen? 
Wat heeft het je opgeleverd? Dit is kostbare informatie, dus schrijf het op in de tabel. 

 

 

 

 

 

  



Metafoor van het drijfzand 

 
Stel je eens voor dat je in een poel van drijfzand verstrikt bent geraakt, zoals je ook 
verstrikt kunt raken in gedachten, gevoelens of bepaalde omstandigheden. 
Vervolgens wil je natuurlijk zo snel mogelijk uit het drijfzand. Verwoed probeer je je 
benen eruit te wringen. En wat is het gevolg? Je wordt nog dieper in het drijfzand 
gezogen! Zie je de overeenkomst met de worsteling met je gedachten, gevoelens en 
omstandigheden? Hoe harder je probeert om je uit de problemen te worstelen, hoe 
dieper je erin wegzakt. Laat dit beeld eens op je inwerken. 
(Hayes, Strosahl & Wilson,1999) 
 
 

                        

       

Huiswerk: Heb jij na het maken van dit hoofdstuk het gevoel dat het je helpt om te vechten 
met jezelf/pijn/moeilijke gedachten/gevoelens/omstandigheden? Noteer het hieronder. 

 

 

 

 

 

 


