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De DGT-vaardigheden: Leerwijzers en huiswerkbladen

Algemene leerwijzer 1



(Algemeen huiswerkblad 1)

Doelstellingen van de vaardigheidstraining
Algemeen doel
Leren je gedrag, emoties en gedachten te veranderen die gerelateerd zijn aan problemen in je leven en die narigheid
en ontregeling veroorzaken.

Specifieke doelen
Gedrag om te laten afnemen
□□ Achteloosheid; leegheid; niet in contact staan met jezelf en anderen; oordelend zijn.
□□ Intermenselijke conflicten en stress; eenzaamheid.
□□ Afwezigheid van flexibiliteit; problemen met verandering.
□□ Wisselende en extreme emoties; stemmingsafhankelijk gedrag; problemen met emotieregulatie.
□□ Impulsief gedrag; handelen zonder na te denken; problemen met het accepteren van de realiteit zoals deze is;
koppigheid; verslaving.

Vaardigheden om te ontwikkelen
□□ Mindfulnessvaardigheden
□□ Intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden
□□ Emotieregulatievaardigheden
□□ Frustratietolerantievaardigheden

Persoonlijke doelen
Gedrag om te laten afnemen:
1.
2.
3.
Vaardigheden om te ontwikkelen:
1.
2.
3.
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Opties om elk probleem op te lossen

Als je problemen in het leven tegenkomt, welke mogelijkheden heb je dan?

1. Los het probleem op
	Verander de situatie… of vermijd hem, verlaat hem of vlucht er voorgoed uit.

2. Voel je beter over het probleem
	Verander (of reguleer) je emotionele reactie op het probleem.

3. Accepteer de situatie radicaal
Accepteer en verdraag zowel het probleem als je reactie op het probleem.

4. Blijf je ellendig voelen
	Of maak het misschien wel erger!

1. Om het probleem op te lossen
	Intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden toepassen.
De middenweg bewandelen (een intermenselijke-effectiviteitsvaardigheid).
Probleemoplossingsvaardigheden (uit de emotieregulatievaardigheden).

2. Om je beter te voelen over het probleem
	Emotieregulatievaardigheden toepassen.

3. Om het probleem te verdragen
Frustratietolerantievaardigheden.
Mindfulnessvaardigheden.

4. Om ongelukkig te blijven
Geen enkele vaardigheid toepassen!
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Algemene leerwijzer 2

Overzicht: Inleiding op de vaardigheidstraining

Regels van de vaardigheidstraining

Assumpties van de vaardigheidstraining

Biosociale theorie van emotionele en
gedragsmatige disregulatie
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Regels van de vaardigheidstraining
1. Deelnemers die wegblijven van vaardigheidstraining zijn niet van de vaardigheidstraining af.
a.

Alleen als een deelnemer vier achtereenvolgende ingeplande vaardigheidstrainingen mist, valt ze daarmee
uit; zij kan voor de duur van haar behandelcontract niet meer in de groep terugkomen.

2. Deelnemers aan een vaardigheidsgroep ondersteunen elkaar.
a.	Houd de namen van de andere deelnemers geheim en ook alle informatie die je tijdens de sessies ter ore
komt.
b.	Wees altijd op tijd bij elke groepssessie aanwezig en blijf tot deze is afgelopen.
c. Doe je uiterste best om de vaardigheden tussen de sessies door te oefenen.
d.	Valideer elkaar, ga elkaar niet veroordelen en geef elkaar het voordeel van de twijfel.
e. Geef desgevraagd nuttige en niet-bekritiserende feedback.
f.	Wees bereid hulp te aanvaarden van iemand die je gevraagd heeft je te helpen.
3. Deelnemers die meedoen aan een vaardigheidstraining:
a.	Bellen van tevoren als ze weten dat ze te laat gaan komen of voor een sessie verhinderd zijn.
4. Deelnemers brengen elkaar niet in de verleiding om probleemgedrag te gaan vertonen, en:
a. komen niet naar de sessies als ze onder de invloed zijn van alcohol of drugs;
b. gedragen zich, als zij recent alcohol of drugs hebben gebruikt, tijdens de sessie alsof zij volkomen nuchter
zijn;
c. bespreken, zowel binnen als buiten de sessies, geen actueel of eerder probleemgedrag dat op anderen
aanstekelijk kan werken.
5. Deelnemers gaan geen vertrouwelijke relatie met elkaar aan buiten de vaardigheidssessies en:
a. gaan geen seksuele of privérelaties aan die niet binnen de groep kunnen worden besproken;
b. maken zich niet medeplichtig of schuldig aan risicogedrag, criminaliteit of drugsgebruik.

Andere regels voor deze groep/ aantekeningen:
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Assumpties van de vaardigheidstraining

Een assumptie is een opvatting die niet te bewijzen valt,
maar waarover we toch afspreken dat we ons eraan houden.
1.

Mensen doen hun uiterste best.
Het idee is hier dat ieder mens op zeker moment in de tijd zijn of haar uiterste best doet.

2. Mensen willen zich verbeteren.
De eigenschap die wij mensen met elkaar delen is, dat we ons leven willen verbeteren en gelukkig willen zijn.
3. Mensen moeten meer hun best doen, zich nog meer inzetten en gemotiveerder zijn om te veranderen.*
Het feit dat mensen hun uiterste best doen en zich zelfs willen verbeteren, betekent niet dat dit voldoende is
om het probleem op te lossen.
4. Mensen hebben hun problemen misschien niet altijd zelf veroorzaakt, maar moeten ze toch oplossen.**
Mensen moeten zelf hun gedrag, reacties en omgeving veranderen om hun leven te kunnen veranderen.
5. Nieuw gedrag moet in alle relevante contexten worden aangeleerd.
Een pas geleerde gedragsvorm moet geoefend worden in de situaties waarin deze vereist wordt, niet alleen in
de leersituatie.
6. Alle gedrag (acties, gedachten, emoties) is veroorzaakt.
Er is altijd een oorzaak of aantal oorzaken voor onze acties, gedachten en emoties, zelfs als we niet weten wat
die oorzaken dan zijn.
7.

De oorzaken van gedrag achterhalen en veranderen werkt beter dan veroordelen en beschuldigen.
Beschuldiging en een oordelende houding zijn gemakkelijker, maar wie verandering in de wereld wil brengen
moet de aaneenschakeling van gebeurtenissen veranderen die leidt tot ongewenste gedragsvormen of gebeurtenissen.

*)

Met name bij een geleidelijke vooruitgang in een realistisch tempo, zonder langzame uitdoving of periodieke dips in de inspanning,
is het niet nodig om het beter te doen, beter je best te doen en gemotiveerder te zijn.

**) 	Ouders en verzorgers moeten kinderen hierbij helpen.
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Algemene leerwijzer 5 (p. 1 van 2)

Biosociale theorie

Waarom heb ik zoveel moeite om mijn emoties en gedrag te beheersen?

Emotionele kwetsbaarheid is biologisch bepaald:
dat is gewoon een kwestie van hoe sommige mensen zijn geboren.
•

Zij zijn gevoeliger voor emotionele prikkels; ze kunnen subtiele emotionele informatie in hun omgeving
waarnemen die anderen niet eens opmerken.
ӽӽ Zij ervaren veel vaker dan anderen emoties;
ӽӽ Zij kunnen het gevoel hebben dat een emotie ze zonder reden overkomt, uit het niets.

•

Zij hebben intensere emoties dan anderen.
ӽӽ Hun emoties voelen alsof ze door een lawine overvallen worden.
ӽӽ Zij hebben lang aanhoudende emoties.

Ook impulsiviteit heeft een biologische basis:
Voor sommige mensen is het reguleren van hun handelen moeilijker dan voor anderen.
•

Zij vinden het erg lastig om hun impulsieve gedrag te remmen;
ӽӽ Vaak doen zij, zonder erbij na te denken, dingen die hen in de problemen brengen.
ӽӽ Zij vertonen soms gedrag dat uit het niets lijkt te komen.

•

Zij vinden het erg moeilijk om effectief te zijn.
ӽӽ Hun stemmingen maken het moeilijk hun gedrag te organiseren om hun doelen te bereiken.
ӽӽ Zij hebben geen greep op het gedrag dat met hun stemming samenhangt.
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Algemene leerwijzer 5 (p. 2 van 2)

Een invaliderende sociale omgeving
kan het reguleren van emoties enorm bemoeilijken.
•

Een invaliderende omgeving lijkt je emoties niet te begrijpen.
ӽӽ Je krijgt daaruit de boodschap dat je emoties niet-valide, vreemd, fout of slecht zijn.
ӽӽ Je emotionele reacties worden vaak genegeerd en er wordt je geen hulp geboden.
ӽӽ Je krijgt vaak te horen: ‘Wees toch niet zo’n huilebalk!’ ’Hou eens op met blèren.’ ‘Wees nou niet zo’n
schijtluis en los het gewoon even op.’ of: ‘Normale mensen laten dat niet in de soep lopen.’

•

Mensen die invalideren doen vaak niet meer dan ze kunnen.
ӽӽ Ze weten misschien niet hoe ze iemand moeten valideren of hoe belangrijk het is om dat te doen, of ze
zijn misschien bang om je emoties te valideren omdat ze dan denken dat je dan juist nog meer emotioneel wordt en in plaats van minder.
ӽӽ Ze staan misschien onder grote stress of tijdsdruk of hebben zelf te weinig vaardigheden of krijgen te
weinig steun.
ӽӽ Misschien pas je niet goed in je sociale omgeving: misschien ben je een tulp in een rozentuin.

Een ineffectieve sociale omgeving is een groot probleem
als je wilt leren je emoties en handelingen te reguleren.
•

Misschien worden je onbeheerste emoties en gedrag door je omgeving bekrachtigd.
ӽӽ Als mensen overstag gaan als jij je zelfbeheersing kwijtraakt, wordt het moeilijker voor je om je zelfbeheersing vol te houden.
ӽӽ Als anderen je opdragen om te veranderen, maar je geen coaching geven bij hoe je dat moet doen, is
het moeilijk voor je om te blijven proberen te veranderen.

Het gaat tussen mensen en hun sociale omgeving om de transactie.
•
•
•
•

Mensen worden beïnvloed door hun biologische aanleg en sociale omgeving.
Mensen reageren op hun sociale omgeving en beïnvloeden die.
De sociale omgeving reageert op mensen en beïnvloedt hen.
Enzovoort, enzovoort.
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Algemene leerwijzer 6
(Algemeen huiswerkblad 2, 3)

Overzicht: Gedragsanalyse
Om erachter te komen wat de oorzaak van het gedrag is geweest
en een plan te maken voor probleemoplossing.

De ketenanalyse
is toe te passen bij ineffectief gedrag.
In een ketenanalyse onderzoek je de aaneenschakeling (keten) van gebeurtenissen, die tot ineffectief gedrag
heeft geleid en ook de consequenties van dat gedrag, die het lastig maken dit te veranderen. Ook kun je ermee
uitzoeken hoe je de schade kunt herstellen.

De ontbrekende-schakelanalyse is
voor als je je niet effectief kunt gedragen.
Een ontbrekende-schakelanalyse is een hulpmiddel om erachter te komen wat je in de weg heeft gestaan om
de dingen te doen die je had gehoopt te doen, of waarvan je had afgesproken dat je ze zou doen, of waarvan
anderen verwacht hadden dat je ze zou doen. Je kunt er ook toekomstige problemen mee oplossen.
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Algemene leerwijzer 7
(Algemeen huiswerkblad 2, 2A)

Ketenanalyse
Doe een ketenanalyse om je gedrag te begrijpen

Probleemgedrag

Kwetsbaarheid

Uitlokkende gebeurtenis
Consequenties
Ketens

Stap 1. 	Beschrijf het probleemgedrag.
Stap 2. 	Beschrijf de uitlokkende gebeurtenis die de aanleiding vormde tot de aaneenschakeling (keten) van
gebeurtenissen die tot het probleemgedrag heeft geleid.

Stap 3. 	Beschrijf wat er gebeurde voordat de gebeurtenis plaatsvond die je kwetsbaar heeft gemaakt en de
keten in gang heeft gezet dat tot je probleemgedrag heeft geleid.

Stap 4. 	Beschrijf tot in het allerkleinste detail welke aaneenschakeling (keten) van gebeurtenissen tot
je probleemgedrag heeft geleid.

Stap 5. Beschrijf wat de consequenties zijn van het probleemgedrag.

Om gedrag te veranderen:
Stap 6. 	Beschrijf welk vaardig gedrag de problematische schakels in de keten van gebeurtenissen kan vervangen.

Stap 7. Maak preventieplannen om je kwetsbaarheid voor stressvolle gebeurtenissen te verminderen.
Stap 8. Verhelp belangrijke of grote consequenties van het probleemgedrag.
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Algemene leerwijzer 7A (p. 1 van 2)
(Algemeen huiswerkblad 2, 2A)

Ketenanalyse, stap voor stap
1.

Beschrijf het specifieke probleemgedrag (te veel eten of drinken, schreeuwen naar je kinderen, een
stoel door de kamer smijten, emotioneel volledig over de rooie gaan, dissociëren, niet komen opdagen of te
laat op de vaardigheidstraining komen, vaardigheden oefenen uitstellen of weigeren te doen, enz.)
A.	Wees heel concreet en gedetailleerd. Gebruik geen vage termen.
B.	Omschrijf precies wat je hebt gedaan, gezegd, gedacht of gevoeld (als gevoelens het probleemgedrag zijn
dat je wilt aanpakken). Geef aan wat je niet hebt gedaan.
C.	Beschrijf de intensiteit van het gedrag en andere kenmerken die daarvan belangrijk zijn.
D.	Beschrijf het probleemgedrag met zoveel detail dat een acteur in een toneelstuk of film het gedrag
precies zou kunnen naspelen.
E. Als het gedrag is dat je iets hebt verzuimd te doen, vraag jezelf dan af of je (a) niet wist dat je het moest
doen (het is nooit in je kortetermijngeheugen terechtgekomen); (b) het hebt vergeten en er later niet
meer aan hebt gedacht om het te doen (het is nooit in je langetermijngeheugen terechtgekomen); (c) je
het hebt uitgesteld toen je eraan dacht dat je het moest doen; (d) je hebt geweigerd het te doen toen je
eraan dacht, of (e) je koppig was en het naast je neer hebt gelegd, of door tussenkomst van een ander(e)
gedrag, gedachte of emotie het niet hebt gedaan. Als het een kwestie is van (a) of (b), ga dan direct naar
stap 6 (werken aan oplossingen). Als dat niet zo is, ga dan door met de volgende stap.

2. Beschrijf de specifieke uitlokkende gebeurtenis die de aaneenschakeling (keten) van gebeurtenissen in gang heeft gezet. Begin met de gebeurtenis in je omgeving die aan het begin staat van de keten. Begin
altijd met een gebeurtenis in je omgeving, ook als het er niet op lijkt dat deze gebeurtenis het probleemgedrag kan hebben ‘veroorzaakt’. Je kunt ook bij elk(e) gedrag, gedachte, gevoel of ervaring vragen: ‘Wat heeft
dit uitgelokt?’ Mogelijke vragen hiervoor zijn:
A.	Welke gebeurtenis heeft precies de kettingreactie in gang gezet?
B.	Op welk moment is de opeenvolging van gebeurtenissen die tot het probleemgedrag heeft geleid, begonnen? Wanneer is het probleem begonnen?
C.	Wat was er vlak voor de gedachte of handelingsdrang voor het probleemgedrag aan de hand?
D.	Wat deed je/dacht je/voelde je/stel je je voor op dat moment?
E.	Waarom gebeurde het probleemgedrag op die dag en niet op de dag daarvoor?
3. 	Beschrijf de specifieke kwetsbaarheidsfactoren die zich voordeden vóór de uitlokkende gebeurtenis.
Welke factoren of gebeurtenissen hebben je vatbaar gemaakt, zodat je op de uitlokkende gebeurtenis ging
reageren met een problematische keten? Waar je naar kunt kijken zijn:
A. lichamelijke aandoeningen; een onevenwichtig eet- of slaappatroon; letsel;
B. gebruik van alcohol of drugs; misbruik van voorgeschreven middelen;
C. stressvolle gebeurtenissen in de omgeving (positief of negatief);
D. hevige emoties, zoals verdriet, boosheid, angst of eenzaamheid;
E. eerder gedrag van jezelf dat je stressvol vond, toen je eraan moest terugdenken.
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Algemene vaardigheden: oriëntatie en gedragsanalyse

Algemene leerwijzer 7A (p. 2 van 2)
4. Beschrijf tot in het allerkleinste detail de keten van gebeurtenissen die tot je probleemgedrag
heeft geleid. Probeer voor je te zien dat je probleemgedrag is geketend aan een uitlokkende gebeurtenis in
de omgeving. Hoe lang is die keten? Waar gaat hij naartoe? Wat zijn de ketens? Schrijf alle schakels in de
keten van gebeurtenissen op, hoe klein ze ook zijn. Wees heel specifiek, alsof je een scenario schrijft voor
een toneelstuk. De schakels in de ketting kunnen zijn:
A. handelingen of dingen om te doen;
B. lichamelijke sensaties of gevoelens;
C. cognities (d.w.z. opvattingen, verwachtingen of gedachten);
D. gebeurtenissen in de omgeving of dingen die anderen doen;
E. gevoelens en emoties die je ervaart.
Welke gedachte (of opvatting), gevoel of actie volgde precies op de uitlokkende gebeurtenis? En daarna? En
daarna? Enzovoort.
• Bekijk elke schakel in de ketting als je deze hebt opgeschreven. Had er misschien ook een ander(e) gedachte, gevoel of handeling kunnen zijn? Had iemand anders op dat moment anders kunnen hebben gedacht,
gevoeld of gehandeld? Zo ja, leg uit hoe die specifiek(e) gedachte, gevoel of handeling tot stand kwam.
• Vraag je voor elke schakel in de ketting af of er een nog kleiner schakeltje is dat je zou kunnen beschrijven.
5. Beschrijf de consequenties van dit gedrag. Wees specifiek. (Hoe hebben anderen onmiddellijk nadien
gereageerd? En daarna? Hoe voelde je je onmiddellijk na het gedrag? En daarna? Welke effect had het gedrag
op jou en je omgeving?
6. Beschrijf gedetailleerd welk vaardig gedrag je op elk moment had kunnen toepassen om het probleemgedrag te voorkomen. Welke schakels waren het belangrijkst en hebben tot het probleemgedrag geleid? (Met
andere woorden, als je dat gedrag achterwege had kunnen laten, zou het probleemgedrag waarschijnlijk niet
hebben plaatsgevonden.)
A. Ga terug naar de gedragsketen die ontstond na de uitlokkende gebeurtenis. Omcirkel elke schakel waarop je, als je op dat moment wat anders had gedaan, het probleemgedrag zou hebben vermeden.
B. 	Wat had je bij elke schakel van de keten van gebeurtenissen anders kunnen doen om het probleemgedrag
te voorkomen? Welk copinggedrag of vaardig gedrag had je kunnen inzetten?
7.

Beschrijf een gedetailleerde preventiestrategie waarmee je het in gang zetten van de keten had kunnen voorkomen door je kwetsbaarheid voor de keten te verminderen.

8. Beschrijf wat je gaat doen om belangrijke of grote consequenties van het probleemgedrag te herstellen.
A. Analyseer: welke schade heb je werkelijk aangericht? Wat was de negatieve consequentie die je kunt
verhelpen?
B.	Kijk naar de schade of ontregeling die je bij anderen hebt veroorzaakt en de schade en ontregeling die jij
zelf hebt ondervonden. Repareer wat je hebt beschadigd. (Neem geen bloemen mee voor iemand bij wie
je een raam hebt gebroken: repareer het raam! Repareer het beschamen van iemands vertrouwen door
heel erg betrouwbaar te zijn voor een periode die passend is. Dat is beter dan dit proberen te repareren
met liefdesbrieven en door voortdurend je verontschuldigingen aan te bieden. Repareer je falen door te
slagen, niet door jezelf naar beneden te halen.)
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Algemene leerwijzer 8
(Algemeen huiswerkblad 3)

Ontbrekende-schakelanalyse
Stel de volgende vragen om te begrijpen hoe en waarom het benodigde effectieve gedrag niet optrad.
1. Wist je welk effectief gedrag noodzakelijk was of werd verwacht (welke vaardigheden als huiswerk
waren opgegeven, welke vaardigheden te gebruiken, enz.)?
Als het antwoord op vraag 1 nee luidt, vraag dan wat ervoor heeft gezorgd dat je niet wist wat er nodig
of gewenst was. Dit kan bijvoorbeeld zijn: niet opletten, onduidelijke instructies, de instructies zelfs niet
hebben gekregen, te veel overspoeld zijn en alle informatie niet goed hebben kunnen verwerken, enzovoort.
Los het probleem op wat je heeft gehinderd. Zo kun je bijvoorbeeld je best doen om beter op te
letten, vragen om uitleg als je de instructies niet kunt volgen, anderen bellen, de informatie opzoeken, enzovoort.

2. Als het antwoord op vraag 1 ja luidt, vraag dan of je bereid was tot het effectieve gedrag dat noodzakelijk was of werd verwacht?
Als het antwoord op vraag 2 nee luidt, vraag dan wat ervoor heeft gezorgd dat die bereidwilligheid om
te doen wat effectief is, er niet was. Dit kan bijvoorbeeld zijn: koppigheid, jezelf niet goed genoeg vinden,
of gedemoraliseerd zijn.
Los het probleem op dat je bereidwilligheid heeft gehinderd. Je kunt bijvoorbeeld radicale acceptatie toepassen, een voors en tegens doen, tegengesteld handelen, enzovoort.

3. Als het antwoord op vraag 2 ja luidt, vraag dan of je er überhaupt aan gedacht hebt het effectieve
gedrag dat noodzakelijk was of werd verwacht te vertonen?
Als het antwoord op vraag 3 nee luidt,
Los het probleem op zodat het idee dat je je effectief kunt gedragen in je opkomt. Je kunt
bijvoorbeeld dingen in je agenda zetten, je wekker of een herinnering instellen, je vaardighedenboek
naast je bed leggen, ‘anticiperen op een situatie’ toepassen (zie leerwijzer Emotieregulatie 19), enzovoort.

4. Als het antwoord op vraag 3 ja luidt, vraag dan wat ervoor heeft gezorgd dat je het noodzakelijke of
gewenste niet meteen hebt gedaan? Dit kan bijvoorbeeld komen door uitstellen, blijven uitstellen, niet
in de stemming zijn, vergeten hoe je het moest doen, denken dat het sowieso niemand iets uitmaakt of je
het zou doen (of dat niemand erachter zou komen), enzovoort.
Los het probleem op dat je heeft gehinderd. Zo kun je bijvoorbeeld jezelf belonen als je iets doet
dat wordt verwacht, tegengesteld handelen toepassen, een voors en tegens doen, enzovoort.
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De DGT-vaardigheden: Leerwijzers en huiswerkbladen

Algemeen huiswerkblad 1
(Algemene leerwijzer 1)

Voors en tegens van het gebruik van vaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Gebruik dit huiswerkblad om erachter te komen wat de voor- en nadelen zijn als je vaardigheden toepast
(d.w.z. je vaardig gedraagt) om je doelen te bereiken. Het is hierbij de bedoeling dat je uitzoekt wat voor jou
de effectiefste manier is om in je leven te bereiken wat je wilt bereiken. Vergeet niet dat dit over jouw eigen
doelen gaat en niet over die van iemand anders.
Beschrijf de situatie of het probleem:

Beschrijf wat je in deze situatie wilt bereiken:

Maak een lijst van de voors en tegens van het toepassen van je vaardigheden in deze situatie.
Maak ook een lijstje van wat de voors en tegens zijn als je je vaardigheden niet of niet helemaal volledig
toepast. Check de feiten, zodat je zeker weet dat je beoordeling van de voor- en nadelen juist is.
Vaardigheden niet (be)oefenen

Vaardigheden (be)oefenen

Vaardigheden niet (be)oefenen

Tegens

Voors

Vaardigheden (be)oefenen

Wat heb je in deze situatie besloten te doen?

Is dit de beste beslissing (in je wijze geest)?
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De DGT-vaardigheden: Leerwijzers en huiswerkbladen

Algemeen huiswerkblad 2 (p. 1 van 4)
(Algemene leerwijzer 7, 7A)

Ketenanalyse van probleemgedrag
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Probleemgedrag

Kwetsbaarheid

Uitlokkende gebeurtenis
Consequenties
Ketens

1. 	Wat is precies het belangrijkste probleemgedrag dat ik nu analyseer?

2. Welke uitlokkende gebeurtenis in de omgeving heeft ervoor gezorgd dat ik in de keten terecht
ben gekomen die naar mijn probleemgedrag heeft geleid? En schrijf ook op wat er vlak voor de handelingsdrang of de gedachte in mijn hoofd is opgekomen.
Dag waarop de uitlokkende gebeurtenis plaatsvond:

3. Beschrijf door welke dingen in mijzelf of in mijn omgeving ik kwetsbaar ben geworden.
Dag waarop de gebeurtenissen die mij kwetsbaar hebben gemaakt plaatsvonden:
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Algemeen huiswerkblad 2 (p.2 van 4)
Schakels in de keten van gebeurtenissen: Gedrag (handelingen, lichamelijke sensaties, cognities, gedachten, gevoelens) en gebeurtenissen (in de omgeving)
Handelingen
Lichamelijke sensaties
• Cognities/gedachten
• Gebeurtenissen
• Gevoelens
•
•

4. Geef een opsomming van de keten van gebeur- 6. Geef een opsomming van meer vaardig gedrag
tenissen (specifiek gedrag en gebeurtenissen in
dat in de plaats kan komen van ineffectief gede omgeving die werkelijk hebben plaatsgevondrag. Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.
den). Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.
1e

1e

2e

2e

3e

3e

4e

4e

5e

5e

6e

6e

7e

7e

8e

8e

9e

9e
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WERKBOEK de dgt-vaardigheden

Algemeen huiswerkblad 2 (p. 3 van 4)
Schakels in de keten van gebeurtenissen: Gedrag (handelingen, lichamelijke sensaties, cognities, gedachten, gevoelens) en gebeurtenissen (in de omgeving)
Handelingen
Lichamelijke sensaties
• Cognities/gedachten
• Gebeurtenissen
• Gevoelens
•
•

4. Geef een opsomming van de keten van gebeur- 6. Geef een opsomming van meer vaardig gedrag
tenissen (specifiek gedrag en gebeurtenissen in
dat in de plaats kan komen van ineffectief gede omgeving die werkelijk hebben plaatsgevondrag. Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.
den). Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.
10e

10e

11 e

11 e

12e

12e

13e

13e

14 e

14 e

15 e

15 e

16 e

16 e

17e

17e
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Algemeen huiswerkblad 2 (p. 4 van 4)
5. Wat waren precies de consequenties voor de omgeving?

En voor mijzelf?

Welke schade heeft mijn probleemgedrag veroorzaakt?

7. Preventieplannen:

	Hoe ik mijn kwetsbaarheid in de toekomst kan verminderen:

	Hoe ik kan voorkomen dat de uitlokkende gebeurtenis opnieuw plaatsvindt:

8. Plannen om de schade te herstellen, corrigeren en overcorrigeren:
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De DGT-vaardigheden: Leerwijzers en huiswerkbladen

Algemeen huiswerkblad 2A (p. 1 van 3)
(Algemene leerwijzer 7, 7A)

Voorbeeld: Ketenanalyse van probleemgedrag
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Probleemgedrag: ________________________________________________________________________________________________________

Probleemgedrag

Kwetsbaarheid

Uitlokkende gebeurtenis
Consequenties
Ketens

1. 	Wat is precies het belangrijkste probleemgedrag dat ik nu analyseer?
Te veel drinken en dronken achter het stuur zitten.

2. Welke uitlokkende gebeurtenis in de omgeving heeft ervoor gezorgd dat ik in de keten terecht
ben gekomen die naar mijn probleemgedrag heeft geleid? En schrijf ook op wat er vlak voor de handelingsdrang of de gedachte in mijn hoofd is opgekomen.
Dag waarop de uitlokkende gebeurtenis plaatsvond:

Maandag

Mijn zus, die elders in het land woont, belde me op en vertelde dat ze volgende week niet op bezoek
zou komen, zoals ze eerder had beloofd. Haar man had een belangrijk feest van zijn werk en hij wilde
graag dat zij met hem mee zou gaan.

3. Beschrijf door welke dingen in mijzelf of in mijn omgeving ik kwetsbaar ben geworden.
Dag waarop de gebeurtenissen die mij kwetsbaar hebben gemaakt plaatsvonden:
Zondag
Mijn vriend zei dat hij komende maand voor zijn werk op reis moet.
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Algemeen huiswerkblad 2 (p. 2 van 3)
Schakels in de keten van gebeurtenissen: Gedrag (handelingen, lichamelijke sensaties, cognities, gedachten, gevoelens) en gebeurtenissen (in de omgeving)
•
•
•
•
•

Handelingen
Lichamelijke sensaties
Cognities/gedachten
Gebeurtenissen
Gevoelens

4. Geef een opsomming van de keten van gebeur- 6. Geef een opsomming van meer vaardig gedrag
tenissen (specifiek gedrag en gebeurtenissen in
dat in de plaats kan komen van ineffectief gede omgeving die werkelijk hebben plaatsgevondrag. Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.
den). Maak gebruik van het bovenstaande lijstje.

1e

Ik voelde me gekwetst aan de telefoon met mijn 1 e
zus en begon te huilen en was boos op haar.

Luisteren naar de reden waarom mijn zus niet
kon komen.

2e Ik dacht: ‘Hier kan ik niet tegen. Niemand 2e Niet vergeten dat mijn zus en mijn vriend van
mij houden.
houdt van me.’
3e Ik schaamde me toen ik na het gesprek met 3e De feiten checken; zal mijn zus mij hierom afwijzen?
mijn zus ophing.
4 e Ik dacht: ‘Mijn leven is waardeloos, niemand 4 e Mijn zus terugbellen en excuses aanbieden
voor mijn boosheid (ik weet dat ze zal valideren
is er ooit voor mij.’
hoe ik me voel).
5e Ik probeerde wat tv te kijken, maar er was niks
5 e In plaats daarvan een film kijken, aan een
wat ik leuk vond.
puzzel werken, een vriendin bellen.
e
6 Ik begon geagiteerd te raken en dacht: ‘Ik kan
6e Mijn KALM-vaardigheden toepassen, zodat
het niet uitstaan.’
ik minder overstuur ben.
7e Ik besloot een glas wijn in te schenken om mij
beter te voelen, maar heb uiteindelijk twee hele 7e Buitenshuis gaan eten omdat ik en public
lang niet zoveel drink.
flessen leeggedronken.
8e Ik stapte in mijn auto en ging naar een laat 8e Mijn vriend bellen en vragen of hij even bij me
concert.
wil zijn.
9e Toen ik een papiertje wilde oprapen, slingerde 9e
ik met mijn auto over de weg. Ik werd aangehouden en werd wegens rijden onder invloed
meegenomen naar het politiebureau.

Langdurig badderen, weer KALM-vaardigheden proberen; mezelf eraan herinneren dat de
emoties zullen afzakken; mijn therapeut bellen.
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De DGT-vaardigheden: Leerwijzers en huiswerkbladen

Algemeen huiswerkblad 2 (p. 3 van 3)
5. Wat waren precies de consequenties voor de omgeving?
Korte termijn: Ik moest een nacht in de cel doorbrengen.
Lange termijn: Mijn vriend had minder vertrouwen in mij; mijn zus was er boos over.
En voor mijzelf?
Korte termijn: Ik schaam me en ben boos op mezelf.
Lange termijn: Ik zal voortaan meer moeten betalen voor mijn auto- of risicoverzekering, ik zal
ervoor moeten waken mijn rijbewijs te behouden en ik zal minder makkelijk een baan vinden.
Welke schade heeft mijn probleemgedrag veroorzaakt?
Ik heb last van de gevolgen van het rijden onder invloed. Mijn zus voelt zich schuldig, omdat ze mij
overstuur heeft gemaakt.

7. Preventieplannen:
	Hoe ik mijn kwetsbaarheid in de toekomst kan verminderen:
Plannen maken voor hoe ik kan omgaan met de situatie als mijn vriend de stad uit is.

	Hoe ik kan voorkomen dat de uitlokkende gebeurtenis opnieuw plaatsvindt:
Deze aanleiding is niet te voorkomen, dus moet ik gaan ‘anticiperen op de situatie’ en plannen
maken voor wat ik kan doen als ik alleen thuis ben.

8. Plannen om de schade te herstellen, corrigeren en overcorrigeren:
Sorry zeggen tegen mijn zus en haar op het hart drukken dat ze het volste recht had om haar plannen te wijzigen. Samen met haar een nieuwe afspraak maken. Vragen of het makkelijker voor haar
is als ik naar haar kom in plaats van zij naar mij.
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Algemeen huiswerkblad 3
(Algemene leerwijzer 8)

Ontbrekende-schakelanalyse
Om te begrijpen waarom effectief gedrag uitbleef, kun je een ontbrekende-schakelanalyse uitvoeren.
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Gedrag dat uitbleef: ____________________________________________________________________________________________________
Gebruik dit blad om erachter te komen wat ervoor heeft gezorgd dat je niet deed wat je moest doen of had
willen doen, of wat je had afgesproken te doen of waarvan anderen verwacht hadden dat je het zou doen.
Gebruik die informatie vervolgens voor de probleemoplossing, zodat je de kans vergroot dat je de volgende
keer wel doet wat nodig of gewenst is, of wat werd gehoopt of verwacht.
1.

Wist ik welk effectief gedrag nodig was of werd verwacht? Ja: _____ Nee: _____
Als het antwoord op vraag 1 nee luidt, wat heeft ervoor gezorgd dat je het niet wist? ______________________

Beschrijf de probleemoplossing:

stop
2. Als het antwoord op vraag 1, ja luidt, was ik bereid om te doen wat noodzakelijk was? Ja: _____ Nee: _____
Als het antwoord op vraag 2 nee luidt, wat heeft er dan voor gezorgd dat ik niet wilde doen wat noodzakelijk was?
Beschrijf de probleemoplossing:

stop
3. Als het antwoord op vraag 2 ja luidt, heb ik dan ooit wel gedacht aan wat er nodig was of werd verwacht?
Ja: _____ Nee: _____
Als het antwoord op vraag 3 nee luidt, beschrijf dan de probleemoplossing:

4. Als het antwoord op vraag 3 ja luidt, wat heeft er dan voor gezorgd dat ik niet meteen heb gedaan wat
nodig was of werd verwacht?

stop
Beschrijf de probleemoplossing:

stop
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