Leerwijzers bij frustratietolerantie

16

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Frustratietolerantie 1



Doelen van frustratietolerantie

Crisissituaties doorstaan
(zonder ze erger te maken)

De realiteit accepteren
(Lijden en ‘klem zitten’ vervangen door gewone pijn en de
mogelijkheid om door te gaan)

Vrij worden
(van het moeten bevredigen van de eisen van je eigen
verlangens, handelingsdrang en intense emoties)

Anders:
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Leerwijzers bij de vaardigheden voor het
doorstaan van crises
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Frustratietolerantie 2
(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 1-7B)

Overzicht: Vaardigheden voor het doorstaan van crises
Dit zijn vaardigheden voor het verdragen van gebeurtenissen, drang en emoties op momenten dat je
de situatie niet meteen kunt verbeteren.

De STOP-vaardigheid

Voors en tegens

Verander je lichaamschemie met KALM-vaardigheden

Leid VAARDIG af met wijze geest

Troost jezelf met de vijf zintuigen

Verbeter het moment
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Leerwijzer Frustratietolerantie 3



Wanneer een beroep doen op vaardigheden voor het doorstaan van crises?
Je verkeert in een crisis wanneer de situatie:
•
•
•

zeer stressvol is;
op de korte termijn speelt (dat wil zeggen: niet lang zal duren);
een intense druk geeft om de crisis nu meteen op te lossen.

Gebruik vaardigheden voor het doorstaan van crises wanneer
1. je een intense pijn ervaart die niet snel kan worden verholpen;
2. je wilt handelen naar je emoties, maar dit het alleen maar erger zal
maken;
3. de emotiegeest je dreigt te overspoelen en het noodzakelijk is dat je
je vaardigheden blijft gebruiken;
4. jij je overspoeld voelt, maar er verplichtingen zijn die je moet nakomen;
5. de arousal extreem is, maar de problemen niet meteen kunnen worden opgelost.

Gebruik crisisvaardigheden niet:
•
•
•

voor alledaagse problemen;
voor het oplossen van alle problemen in je leven;
om je leven de moeite waard te maken.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 4



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 2, 2A)

De STOP-vaardigheid

S

top
		

Doe een stap

Reageer gewoon niet. Stop! Bevries! Beweeg met geen spier!
Je emoties kunnen proberen jou zover te krijgen dat je handelt zonder na te denken. Houd
ze in de hand!

Terug	Doe een stap terug uit de situatie. Las even een pauze in. Laat los. Haal diep adem. Laat
niet toe dat je gevoelens je impulsief laten handelen.

Observeer	Merk op wat er in en om je heen gebeurt. Wat is de situatie? Wat zijn je gedachten en
gevoelens? Wat zeggen of doen anderen?

Pak het mindful aan	Handel bewust. Houd bij het nemen van je beslissing over wat te doen rekening met je
eigen gedachten en gevoelens, de situatie en de gedachten en gevoelens van andere mensen. Denk aan je eigen doelen. Vraag je wijze geest: Welke acties zullen het beter maken,
welke juist slechter?

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Francheska Perepletchikova en Seth Axelrod, gebruikt met toestemming van de auteurs.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 5
(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 3, 3A)

Voors en tegens
Gebruik voors en tegens iedere keer dat je een keuze moet maken tussen twee manieren van handelen.
❏ Een drang of sterke neiging is een crisis wanneer de drang erg sterk is en handelen in overeenstemming met
de drang de situatie op langere termijn erger zal maken.
	Maak
een lijstje van de voors en tegens van handelen volgens je crisisneigingen. Dit kunnen neigingen zijn om
❏
gevaarlijk, verslaafd of schadelijk gedrag te vertonen of het kan gaan om de neiging om toe te geven, op te
geven of het te vermijden om dat te doen wat noodzakelijk is om het leven op te bouwen dat je wilt leiden.
	Maak
ook een lijst met de voors en tegens van het weerstaan van crisisneigingen – dat wil zeggen van het
❏
verdragen van het ondraaglijke gevoel en niet toegeven aan de impulsen.
❏	Gebruik het onderstaande schema om beide sets van voors en tegens te evalueren (dit type raster wordt
tevens gebruikt in huiswerkblad Frustratietolerantie 3). Je kunt ook een schema gebruiken van het type in
huiswerkblad Frustratietolerantie 3A en in de huiswerkbladen over voors en tegens bij andere modules.
Voors

Tegens

Handelen naar
crisisneigingen

Voors van handelen naar impulsieve neigin- Tegens van handelen naar impulsieve neigen, toegeven, opgeven of vermijden wat gingen, toegeven, opgeven of vermijden wat
moet gebeuren.
moet gebeuren.

Weerstand
bieden aan een
crisisneiging

Voors van weerstand bieden aan impulsieve Tegens van weerstand bieden aan impulneigingen, doen wat moet gebeuren en niet sieve neigingen, doen wat moet gebeuren en
opgeven.
niet opgeven.

Voordat een overweldigende crisisneiging toeslaat:
Schrijf de voors en tegens op; zorg dat je ze bij de hand hebt.
Herhaal je voors en tegens steeds opnieuw.

Wanneer een overweldigende crisisneiging toeslaat:
Bekijk je voors en tegens. Haal je lijst tevoorschijn en lees hem nog eens door.
• Stel je de positieve gevolgen voor van weerstand bieden aan de crisisneiging.
• Denk aan de negatieve gevolgen van toegeven aan crisisgedrag.
• Herinner je de gevolgen uit het verleden van handelen volgens crisisneigingen.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 6



(Huiswerkblad Frustratietolerantie 4)

KALM-vaardigheden: je lichaamschemie veranderen
Onthoud deze als de KALM-vaardigheden. Ze helpen je om extreme emoties snel te kalmeren.

K

Koud water * over je gezicht: om snel te kalmeren
•
•

A

Adem langzamer: om je lichaam te kalmeren door je ademhaling te vertragen
•
•
•

L

Adem diep naar je buik.
Breng het tempo van je in- en uitademingen flink omlaag (tot gemiddeld vijf tot zes ademhalingen per minuut).
Adem langzamer uit dan in (bijv. 5 seconden in en 7 seconden uit).

Loslaten van spieren/ontspannen: gekoppelde spierontspanning door het
ontspannen van je spieren te koppelen aan de uitademing
•
•
•
•
•

M

Houd je adem in en stop je gezicht in een kom met koud water of houd een koudekompres
(of een afsluitbaar zakje gevuld met koud water) tegen je ogen en wangen.
Houd dit dertig seconden vol. Zorg dat het water niet kouder is dan tien graden.

Span je spieren aan terwijl je inademt naar je buik (niet zo hard dat het kramp veroorzaakt).
Merk de spanning in je lijf op.
Terwijl je uitademt, zeg je in jezelf: ‘Ontspan’.
Laat de spanning los.
Merk het verschil in je lichaam op.

Meer en intensief bewegen: om je lichaam te kalmeren als het erg opgejaagd is door
de emotie.
•
•

Beweeg intensief, al is het maar even.
Verbruik de fysieke energievoorraad van je lichaam door te gaan hardlopen, snelwandelen,
springen, voetballen, gewichtheffen, enz.

*Waarschuwing: Erg koud water brengt je hartslag heel snel omlaag. Door intensief bewegen gaat je hartslag omhoog. Raadpleeg je arts als jij een
hartkwaal hebt, een verlaagde hartslag door medicijngebruik, een bètablokker gebruikt, allergisch bent voor kou of een eetstoornis hebt.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 6A
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 4)

Het gebruik van koud water, stap voor stap

Koud water* kan wonderen verrichten
Als je je gezicht onderdompelt in koud water…. of een afsluitbaar zakje gevuld met
koud water op je ogen en jukbeenderen legt, en je adem inhoudt, is dat een boodschap aan je brein dat je onder water duikt.
Dit roept de ‘duikrespons’ op. (Het kan 15−30 seconden, duren voordat deze begint.)
Je hartslag gaat omlaag, de bloedtoevoer naar de niet-essentiële organen vermindert
en er stroomt meer bloed naar je hart en hersenen.
Deze respons kan helpen bij het reguleren van je emoties.
Dit kan een nuttige frustratietolerantiestrategie zijn op momenten dat je een heel
heftige, akelige emotie hebt of een zeer sterke drang om gevaarlijk gedrag te
vertonen.
(Deze strategie werkt het beste als je rustig zit – activiteit en afleiding maken haar
minder effectief.)

Probeer het maar eens!

*Waarschuwing: Erg koud water brengt je hartslag omlaag. Als jij een hartkwaal of andere lichamelijke aandoening hebt, een lagere hartslag door
medicijngebruik of een bètablokker gebruikt, raadpleeg dan je arts voordat je deze vaardigheden gebruikt. Ben je allergisch voor kou of heb je een
eetstoornis vermijd dan ijswater.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 6B (p. 1 van 2)
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 4A)

Gekoppelde spierontspanning, stap voor stap
Als jij hebt besloten om te gaan oefenen met gekoppelde spierontspanning, kan het heel nuttig zijn om eerst te
oefenen met het ontspannen van alle spieren afzonderlijk.
Als je deze oefening voor het eerst doet, doe dit dan op een rustige plek met zo weinig mogelijk afleiding en zorg
dat je voldoende tijd hebt. Gaat het ontspannen je dankzij de oefening eenmaal wat beter af, dan is het verstandig
om op veel verschillende soorten plekken te oefenen, zodat ontspannen goed lukt op momenten dat je dit het
hardst nodig hebt.
Bedenk dat oefening kunst baart. Als er oordelen in je opkomen, merk die dan op, laat ze los en vervolg de oefening. Als je angstig wordt, probeer je dan te concentreren op inademen terwijl je tot 5 telt en uit terwijl je tot 7 telt
(of een ander aantal seconden dat je al hebt gekozen voor de langzamere ademhaling), en blijf al die tijd ademen
naar je buik toe, net zolang tot je de ontspanningsoefening weer kunt oppakken.
Nu je klaar bent om te beginnen …
1.	Neem je een gemakkelijke houding aan waarin je kunt ontspannen. Maak strakke kleding los. Ga liggen of
zitten met je armen en benen niet over elkaar geslagen en zonder dat een lichaamsdeel wordt ondersteund
door een ander lichaamsdeel.
2. Zet spanning op elk van de onderstaande gebieden in je lichaam door de spieren in dat gebied aan te spannen.
3. Concentreer je op de sensatie van spanning in en rond dat gebied. Houd de spanning 5 – 6 seconden vast
terwijl je inademt, laat dan los en adem uit. Zeg terwijl je de spanning loslaat in jezelf ‘Ontspan.’
4. Observeer terwijl je je ontspant wat er verandert in de sensaties. Houd de ontspanning 10 – 15 seconden vol
en ga dan verder met de volgende spiergroep.
Doe dit eerst met elk van de zestien spiergroepen afzonderlijk.
Heb je dit eenmaal onder de knie, oefen dan met iets grotere spiergroepen en vervolgens met grote spiergroepen.
Gaat dit je eenmaal goed af, oefen dan met het aanspannen van je hele lichaam in één keer.
Wanneer je je hele lichaam aanspant, lijk je wel een robot – stijf, onbeweeglijk.
Wanneer je je hele lichaam ontspant, lijk je wel een lappenpop – alle spieren hangen slap naar beneden.
Als je zover bent dat je al je spieren kunt ontspannen, blijf dan drie tot vier keer per dag oefenen, totdat het
snel ontspannen van je hele lichaam een routine is geworden die je gemakkelijk afgaat.
Door te oefenen met het koppelen van de uitademing en het woord ‘ontspan’ aan het ontspannen van je
spieren, zul je uiteindelijk in staat zijn te ontspannen door alleen los te laten en in jezelf ‘Ontspan’ te zeggen.
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Groot
Middelmatig
Klein

Leerwijzer Frustratietolerantie 6B (p. 2 van 2)

1. Handen en polsen: Maak met beide handen een vuist en duw de vuisten omhoog bij je polsen.
2. Onder- en bovenarmen: Maak met beide handen een vuist en buig beide armen omhoog tot je je
schouders aanraakt.
3. Schouders: Trek beide schouders op tot je oren.
4. Voorhoofd: Trek je wenkbrauwen naar elkaar toe en trek rimpels in je voorhoofd.
5. Ogen: Knijp je ogen dicht.
6. Neus en bovenkant wangen: Trek je neus op, beweeg je mondhoeken en wangen naar je ogen.
7. Lippen en onderkant gezicht: Pers je lippen samen; duw je mondhoeken opzij richting je oren.
8. Tong en mond: Tanden op elkaar; tong tegen je gehemelte duwen.
9. Nek en hals: Duw je nek naar achteren tegen je stoelleuning, de vloer of je bed of duw je kin omlaag
naar je borst.
10. Borst: Haal diep adem en houd je adem vast.
11. Rug: Buig naar achteren en trek je schouderbladen naar elkaar toe.
12. Buik: Trek je buik stevig in.
13. Billen: Trek je billen samen.
14. Bovenbenen en dijen: Hielen in de grond duwen (benen strekken), dijen gespannen.
15. Kuiten: Hielen in de grond duwen (benen strekken), duw je tenen naar beneden.
16. Enkels: Hielen in de grond duwen (benen strekken); laat je tenen naar elkaar toe wijzen, hielen naar
buiten, tenen naar beneden gekruld.
En onthoud: ontspanning is een vaardigheid. Het kost tijd om die vaardigheid te ontwikkelen. Naarmate je meer
oefent, zul je de voordelen gaan merken.

Vrij naar Smith, R.E. (1980). Development of an integrated coping response through cognitive-affective stress management training. In I.G.
Sarason & C.D. Spielberger (red.), Stress and Anxiety (Vol. 7, pp. 265-280). Washington, DC: Hemisphere. Copyright 1980 Hemisphere Publishing
Corporation. Aangepast met toestemming.
De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken. M.M. Linehan © 2016. De uitgever verleent de afzonderlijke koper beperkte
niet-overdraagbare toestemming tot kopiëren van deze pagina voor eigen gebruik.

25

26

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Frustratietolerantie 6C
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 4B)

Effectief heroverwegen en gekoppelde ontspanning, stap voor stap

Stressvolle
uitlokkende gebeurtenis

Wat ik tegen mezelf zeg

Emotionele arousal

Stap 1. Schrijf de uitlokkende gebeurtenis op die vaak samengaat met nare emoties en waaraan je wilt werken,
zodat je er minder emotioneel op kunt te reageren.
Stap 2. Vraag: ‘Wat moet ik tegen mezelf zeggen (dat wil zeggen: wat zijn mijn interpretaties en gedachten)
over de gebeurtenis waardoor ik me zo ellendig voel en die zoveel stress in mijn lijf veroorzaakt?’ Schrijf
die dingen op. Voorbeelden:
		‘Hij haat me’, ‘Ik kan dit niet verdragen!’, ‘Ik kan dit niet’, ‘Ik red het nooit’, ‘Ik heb het niet meer in de hand!’
Stap 3: Heroverweeg de situatie en de betekenis ervan op een manier die ingaat tegen de gedachten en interpretaties die stress en nare emoties veroorzaken. Schrijf terwijl je de situatie heroverweegt zo veel mogelijk
effectieve gedachten op ter vervanging van de stressvolle gedachten.
Stap 4. Wanneer de stressvolle uitlokkende gebeurtenis niet aan de hand is, oefen met het je voorstellen van de
stressvolle gebeurtenis:
		
a.	Doe tegelijkertijd, terwijl je inademt, een effectieve zelfuitspraak.
		b. Zeg, terwijl je uitademt: ‘Ontspan’, terwijl je doelbewust al je spieren ontspant.
Stap 5. Grijp elke kans die je krijgt aan om te blijven oefenen, net zolang tot je de strategie beheerst.
Stap 6. Wanneer zich een stressvolle situatie voordoet, oefen dan met effectief heroverwegen en gekoppelde
ontspanning.
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Voorbeelden:
‘Het is niet zo belangrijk…dus…ontspan.’
‘Ik vind dit misschien niet leuk, maar ik kan het zeker
wel verdragen… dus…ontspan.’
‘Ik moet me concentreren en mezelf niet zo gespannen
maken…dus…ontspan.’
‘Ik heb het in de hand…dus…ontspan.’

Vrij naar Smith, R.E. (1980). Development of an integrated coping response through cognitive-affective stress management training. In I.G.
Sarason & C.D. Spielberger (red.), Stress and Anxiety (Vol. 7, pp. 265-280). Washington, DC: Hemisphere. Copyright 1980 Hemisphere Publishing
Corporation. Aangepast met toestemming.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 7 (p. 1 van 2)



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 5−5B)

Afleiden
Een geheugensteuntje om deze vaardigheden te onthouden is het zinnetje ‘Wijze geest is VAARDIG.’
Voer activiteiten uit:

❏□

Richt je aandacht op een taak die je moet
afkrijgen.
❏□	Huur een film; kijk tv.
❏□	Maak een kamer in je huis schoon.
❏□ Kijk of er een evenement is dat je kunt bezoeken.
❏□ Speel computerspelletjes.
❏□	Ga wandelen. Doe aan lichaamsbeweging.
❏□ Surf op het internet. Schrijf e-mails.
❏□	Doe mee aan een wedstrijdsport.

❏□	Ga uit eten of eet iets waar je dol op bent.
❏□ Bel of bezoek een vriend of vriendin.
❏□ Luister naar je iPod of muziek op je telefoon;
download muziek.

❏□ Bouw iets.
❏□ Breng tijd door met je kinderen.
❏□	Doe een kaartspel.
❏□ Lees tijdschriften, boeken, strips.
❏□	Anders:

Aandacht voor anderen:

❏□	Ga op zoek naar vrijwilligerswerk.
❏□	Help een vriend of familielid.
❏□	Verras iemand met iets aardigs (een kaartje,
gunst, knuffel).
□	Geef
dingen die je niet nodig hebt weg.
❏

❏□

Bel iemand of stuur een berichtje ter bemoediging of gewoon om dag te zeggen.
❏□	Maak iets leuks voor iemand anders.
❏□	Doe iets aardigs voor iemand, geef een compliment.
□	Anders:
❏

Aan anderen of andere gebeurtenissen toetsen:

❏□	Vergelijk hoe je je nu voelt met een moment dat je
je heel anders voelde.
❏□	Denk aan mensen die zich even goed staande
houden als jij of minder goed.

❏□	Vergelijk jezelf met degenen die het minder
hebben getroffen.
Kijk naar reality-tv-programma’s over problemen van anderen; lees over rampen, leed van
anderen.
□	Anders:
❏

❏□

Roep tegengestelde emoties op:

❏□ Lees emotionele boeken of verhalen of oude
brieven.
❏□ Kijk emotionele tv-programma’s; ga naar emotionele films.
□
❏ Luister naar emotionele muziek.
(Zorg wel dat de activiteit andere emoties oproept dan
waar je nu last van hebt)

Ideeën: Enge films, moppenboeken, komedies,
cabaretplaten, religieuze muziek, kalmerende of opzwepende muziek, naar een winkel gaan en grappige
wenskaarten lezen.
❏□□	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 7 (p. 2 van 2)

Duw de situatie weg:

❏□	Duw de situatie weg door er een poosje uit te stappen.
□	Verlaat
de situatie mentaal.
❏
□
Bouw
een
denkbeeldige muur op tussen jezelf en de
❏
situatie.
❏□ Sluit gedachten en beelden buiten je geest.

❏□	Merk gepieker op: Roep ‘Nee!’
❏□ Weiger aan de pijnlijke situaties te denken.
❏□ Zet de pijn weg op een plank. Stop hem in een
doos en laat hem daar een poosje.
❏□ Ontken het probleem voor nu.
❏□	Anders:

Gedachten die anders zijn:

❏□	Tel tot tien; tel de kleuren in een schilderij of poster
of die je buiten ziet als je door het raam kijkt; tel
ongeacht wat.
□	Herhaal
in jezelf de tekst van een liedje.
❏

❏□ Werk aan een puzzel.
❏□ Kijk tv of lees.
❏□	Anders:

Intense andere sensaties:

❏□ Knijp heel hard in een rubberen bal.
❏□ Luister naar zeer luide muziek.
❏□	Houd ijsblokjes in je hand of mond.

❏□	Ga naar buiten als het regent of sneeuwt.
❏	Neem een hete of koude douche.
❏	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 8 (p. 1 van 2)



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 6−6B)

Zelftroost
Een geheugensteuntje om deze vaardigheden te onthouden is dat je denkt aan het troosten van elk van je vijf
zintuigen.
Met zien:

❏□
❏□
❏□
❏□

Kijk ’s avonds naar de sterrenhemel.
Kijk naar platen die je mooi vindt in een boek.
Koop één mooie bloem.
Creëer één plek in een kamer die fijn is om naar
te kijken.
❏□ Steek een kaars aan en kijk naar de vlam.
❏□ Zet iets moois op tafel met je beste spullen.
❏□	Ga mensen of etalages kijken.
❏□ Bezoek een museum of een posterwinkel met
mooie kunst.

❏□	Ga in de lobby van een mooi oud hotel zitten.
❏□ Kijk naar de natuur om je heen.
❏□	Maak een wandeling in een mooi gedeelte van de
stad.
❏□ Bekijk een zonsopgang of zonsondergang.
❏□	Ga naar een dansvoorstelling of kijk ernaar op tv.
❏□ Wees mindful voor alles wat er te zien is.
❏□	Maak een wandeling in een park of door de natuur.
❏□ Slenter door een winkel en kijk naar dingen.
❏□□	Anders:

Met horen:

❏□ Luister naar kalmerende of opzwepende muziek.
❏□ Schenk aandacht aan de geluiden van de natuur
(golven, vogels, regen die valt, ruisende bladeren).
□
❏ Schenk aandacht aan de geluiden van de stad
(het verkeer, claxonneren, stadsmuziek).
❏□ Zing mee met je lievelingsliedjes.
❏□	Neurie een troostend deuntje.

❏
❏□

Leer een muziekinstrument spelen.
Brand een cd of maak een playlist op je iPod of
telefoon die je door moeilijke momenten heen
kan helpen. Zet de playlist aan.
□
❏ Wees mindful voor de geluiden die op je pad komen, laat ze op je inwerken.
❏□ Zet de radio aan.
❏□□	Anders:

Met ruiken:

❏□	Gebruik je lievelingszeep, shampoo, aftershave, eau
de toilette, lotion of probeer ze uit in een winkel.
□
❏ Brand wierook of steek een geurkaars aan.
❏□ Open een pak koffie en snuif het aroma op.
❏□	Doe citroenolie op je meubels.
❏□	Doe potpourri of eucalyptusolie in een kom in je
kamer.

❏□	Ga in een nieuwe auto zitten en snuif de geur op.
❏□ Breng kaneelstokjes aan de kook. Bak koekjes,
brood of popcorn.
□
❏ Ruik de rozen.
❏□ Wandel door een bebost terrein en adem de
frisse geuren van de natuur mindful in.
□
❏ Zet de ramen open en ruik de buitenlucht.
❏□□	Anders:
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Met proeven:

❏□ Eet een paar dingen waar je dol op bent.
❏□	Drink je favoriete troostende drank, zoals kruidenthee, warme chocolademelk, koffie verkeerd of een
smoothie.
□	Trakteer
jezelf op een toetje.
❏
□
Eet
macaroni
met kaas of een ander lievelingsge❏
recht uit je kindertijd.
❏□	Ga naar een ijssalon en koop verschillende smaken.

❏□ Zuig op een pepermuntje.
❏□ Kauw op je lievelingskauwgom.
❏□	Haal een klein beetje in huis van iets speciaals
waaraan je normaal geen geld besteedt, zoals
vers geperst sinaasappelsap of je lievelingssnoep.
□
❏ Proef dat wat je eet echt. Eet één ding mindful.
❏□□	Anders:

Met aanraken:

❏□	Ga uitgebreid in bad of onder de douche.
❏□	Aai je hond of kat.
❏□ Laat je masseren. Neem een voetenbad.
❏□ Smeer je hele lichaam in met een romige lotion.
❏□ Leg een koudekompres op je voorhoofd.
❏□	Ga thuis lekker onderuit zitten in een makkelijke
stoel.
❏□	Trek een blouse of shirt aan dat lekker zit.

❏□	Ga een eindje rijden met de ramen van de auto
open.
❏□ Laat je hand langs glad hout of leer glijden.
❏□ Omhels iemand.
❏□ Leg schone lakens op je bed.
❏□ Sla een deken om je heen.
❏□	Merk aanraking die troostend is op.
❏□□	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 8A
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 6C)

De bodyscan, stap voor stap
Ga zitten op een stoel of op je rug op de grond liggen. Sla je benen niet over elkaar. Leg je armen in een makkelijke
houding langs je zij, op je buik of (als je op je billen zit) met je handen op je bovenbenen, handpalmen naar boven.
Laat je ogen gedeeltelijk open om licht naar binnen te laten. Als je op de vloer ligt, leg dan indien nodig dan een
kussen onder je knieën. Stel je voor dat je adem naar elk volgend lichaamsdeel stroomt, terwijl je aandacht zich
rustig verplaatst naar de hogere lichaamsdelen. Neem een houding van nieuwsgierigheid en belangstelling aan
terwijl je je aandacht op elk volgend lichaamsdeel richt.
Concentreer je op je ademhaling. Merk op hoe de lucht je lichaam binnenkomt en verlaat.
•
•
•
•
•
•

Haal een paar keer diep adem en ga daarmee door tot je je prettig en ontspannen begint te voelen.
Richt je aandacht op de tenen van je linkervoet.
Merk de sensaties in dat lichaamsdeel op, terwijl je je bewust blijft van je ademhaling.
Stel je voor dat elke ademhaling naar je tenen stroomt.
Vraag, terwijl je nieuwsgierig toekijkt: ‘Wat voel ik in dit deel van mijn lichaam?’
Concentreer je een paar minuten op de tenen van je linkervoet.

•

Verplaats dan je aandacht naar de wreef en de hiel van je linkervoet en blijf daar een paar minuten, terwijl je
aandacht blijft schenken aan je ademhaling.
Merk de sensaties van warmte of koude op je huid op; merk het gewicht van je voet op de vloer op.
Stel je voor dat je adem naar de wreef en de hiel van je linkervoet stroomt.
Vraag: ‘Wat voel ik in de wreef en de hiel van mijn linkervoet?’

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg dezelfde procedure en ga verder met je linkerenkel, -kuit, -knie, -bovenbeen en -dijbeen.
Herhaal dit met je rechterbeen en begin met je tenen.
Ga vervolgens verder met je bekken en onderrug en dan je buik.
Concentreer je op het rijzen en dalen van je buik, terwijl je adem je lichaam binnenkomt en weer verlaat.
Ga dan door met je borstkas; je linkerhand, -arm en -schouder; je rechterhand, -arm en -schouder; je hals en
nek, kin, tong, mond, lippen en de onderkant van je gezicht en je neus.
Merk je ademhaling op, terwijl deze je neusgaten binnenkomt en verlaat.
Concentreer je daarna op je jukbeenderen, ogen, voorhoofd en schedel.

•
•

Concentreer je tot slot op je kruin.
En laat dan je hele lichaam los.

Maak je geen zorgen als je merkt dat gedachten, geluiden of andere sensaties in je bewustzijn opduiken. Merk ze
alleen op en richt je aandacht dan rustig weer op de oefening. Maak je geen zorgen als je aandacht is afgeleid van
het lichaamsdeel dat aan de beurt was en je jezelf erop betrapt dat je ergens anders aan denkt (dat gebeurt bijna
altijd). Richt je aandacht alleen kalm, rustig, maar vastbesloten opnieuw op het lichaamsdeel waar je mee bezig
was. Misschien moet je je aandacht meerdere malen opnieuw terugleiden naar de oefening. Dan ben je niet de
enige. Juist dit steeds weer terugbrengen van de aandacht, zonder oordeel of hardvochtigheid, is het wezenlijke
element van mindfulness.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 9 (p. 1 van 2)



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 7−7B)

Het moment verbeteren
Het woord VERBETER is een geheugensteuntje om deze vaardigheden te onthouden.
Met Verbeelding

❏□ Stel je zeer ontspannende taferelen voor.
❏□ Stel je een geheime kamer in jezelf voor. Richt
deze in zoals jij mooi vindt. Doe de deur dicht en
op slot voor alles wat je pijn kan doen.
□	Verbeeld
je dat alles goed gaat.
❏
□	Verzin
een
kalmerende fantasiewereld.
❏

❏□

Stel je voor dat pijnlijke emoties uit je weglopen
als water uit een regenpijp.
❏□	Herinner je een gelukkig moment en stel je voor
dat je dit weer beleeft; laat dit moment zich
weer afspelen in je hoofd.
□□	Anders:
❏

Met Realisatie

❏□	Ga op zoek naar een doel, bedoeling of zingeving
in de pijnlijke situatie.
□
❏ Richt je op alle mogelijke positieve aspecten van
de pijnlijke situatie die je maar kunt vinden.

❏□ Zeg deze positieve aspecten in je hoofd op.
❏□	Herinner je spirituele waarden, luister ernaar of
lees erover.
❏□□	Anders:

Met Bidden

❏□□ Stel je hart open voor een opperwezen, God of je
eigen wijze geest.

❏□	Vraag om kracht om de pijn te dragen.
❏□	Geef dingen over aan God of een hogere macht.
❏□□	Anders:

Met Eén ding tegelijk doen

❏□

Richt je met je hele aandacht alleen op wat je aan
het doen bent.
□
❏ Blijf in het nu.
❏□ Breng je geest in het nu.

❏□

Richt je met je volledige aandacht op het lichamelijke.
□
❏ Beluister een opname over zintuiglijk bewustzijn
(of gebruik Leerwijzer Frustratietolerantie 9A).
❏□□	Anders:

Met Toejuichen (jezelf aanmoedigen)

❏□ Juich jezelf toe: ‘Zet ‘m op, meid!’, ‘Knallen maar,
man!’
❏□ ‘Ik ga me hieruit redden.’
❏□ ‘Ik doe mijn uiterste best.’
❏□	Herhaal steeds opnieuw: ‘Ik kan dit doorstaan.’

❏□ ‘Ook dit gaat voorbij’.
❏□ ‘Het komt wel goed met mij.’
❏□ ‘Het zal niet eeuwig duren.’
❏□□	Anders:

Met Even vakantie nemen

❏□	Geef jezelf even vakantie.
❏□	Ga naar bed; trek de dekens over je hoofd.
❏□	Ga een dagje naar het strand of bos.
❏□ Koop een tijdschrift en lees dit met chocolaatjes bij
❏□

de hand.
Zet je telefoon eens een dag uit.

❏□	Ga met een plaid naar het park en breng daar de
hele middag op door.
□
❏ Onderbreek het harde werken voor een pauze
van één uur.
❏□	Neem even vakantie van je verantwoordelijkheden.
❏□□	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 9 (p. 2 van 2)

Met Relaxatie

❏□	Ga uitgebreid in bad of onder de douche. Neem een
warm bad of ga in een hot tub zitten.
□	Drink
warme melk.
❏
□	Masseer
je nek of schedel.
❏

❏	Doe aan yoga of andere stretchoefeningen.
❏□	Haal diep adem.
❏□	Verander JOUW gezichtsuitdrukking.
❏□□□	Anders:

Maak een lijstje met heroverwegingen, die in jouw crisissituaties extra belangrijk zijn (bijv. ‘Dat hij me niet heeft
opgehaald, betekent niet dat hij niet van me houdt.’):

❏□□
❏□□
❏□□
❏□□

❏□□
❏□□
❏□
❏□□
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Leerwijzer Frustratietolerantie 9A

Zintuiglijk bewustzijn, stap voor stap
Ga in een prettige houding zitten en geef dan met een score van 0 – 100 aan hoe ontregelt je je op dit moment
voelt (0 = helemaal niet, 100 = ellendiger heb je je nog nooit gevoeld). Geef ook een score aan je frustratietolerantie
(0 = ‘Ik kan het niet aan,’ 100 = ‘Ik overleef dit echt wel.’
Luister*, terwijl je in dezelfde houding blijft zitten, naar de onderstaande vragen, met na elke vraag ruimte om het
antwoord te geven:
1.	Voel je de aanraking van je haar tegen je hoofd?
2.	Voel je hoe je borstkas rijst en daalt, terwijl je ademt?
3.	Voel je de ruimte tussen je ogen?
4.	Voel je de afstand tussen je oren?
5.	Voel je hoe je adem de achterkant van je ogen aanraakt, terwijl je inademt?
6. Kun je iets dat zich ver weg bevindt voor je zien?
7.	Merk je hoe je armen je lichaam raken?
8.	Voel je de onderkanten van je voeten?
9. Kun je je een mooie dag op het strand voorstellen?
10.	Merk je de ruimte binnen in je mond op?
11.	Merk je de stand van je tong in je mond op?
12.	Voel je een briesje langs je wang strijken?
13.	Voel je hoe je ene arm zwaarder is dan je andere?
14.	Voel je een tinteling of gevoelloosheid in één hand?
15.	Voel je dat je ene arm meer ontspannen is dan je andere?
16.	Voel je een verandering in de temperatuur van de lucht om je heen?
17.	Voel je dat je ene arm warmer is dan je andere?
18. Kun je je voorstellen hoe het zou voelen om een lappenpop te zijn?
19.	Merk je iets van gespannenheid in je linkeronderarm?
20. Kun je je iets heel prettigs voorstellen?
21. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om op een wolk te drijven?
22. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om vast te zitten in stroop?
23. Kun je iets dat zich ver weg bevindt voor je zien?
24. Kun je een zwaarte voelen in je benen?
25. Kun je je voorstellen dat je in warm water drijft?
26.	Merk je dat je lichaam aan je botten hangt?
27. Kun je je voorstellen dat je lui ronddobbert?
28.	Voel je je gezicht zacht worden?
29. Kun je je een prachtige bloem voorstellen?
30.	Voel je hoe je arm en been aan de ene kant zwaarder zijn dan aan de andere?
*
Als je nog geen geluidsopname van deze vragen hebt, kun je die zelf maken (of aan een vriend vragen om dit voor
je te doen); laat tussen de vragen door steeds vijf seconden stilte vallen.

Opmerking. De vragen 29 en 30 zijn vrij naar Goldfried, M.R. & Davison, G.C. (1976). Clinical Behavior Therapy. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Copyright 1976 Marvin G. Goldfried en Gerald C. Davison. Aangepast met toestemming van de auteurs.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 10



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8-15A)

Overzicht: Vaardigheden voor acceptatie van de realiteit
Dit zijn vaardigheden voor hoe een leven te leiden dat niet het leven is dat je wilt leiden.

Radicale acceptatie

De geest omkeren

Bereidwilligheid

Licht glimlachen en bereidwillige handen

De geest toestaan: Mindful aandacht
besteden aan de huidige gedachten
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Leerwijzer Frustratietolerantie 11



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8 – 9A)

Radicale acceptatie
Beoefen radicale acceptatie op momenten dat je het niet tegen kunt houden dat er pijnlijke gebeurtenissen en
emoties op je pad komen.

Wat is radicale acceptatie?
1. Radicaal betekent tot het gaatje, volledig en totaal.
2.	Het is accepteren in je geest, je hart en je lichaam.
3.	Het is wat er gebeurt als je stopt met vechten tegen de realiteit, stopt met woedeaanvallen krijgen omdat de realiteit niet is zoals je wilt, en als je verbittering loslaat.

Wat moet worden geaccepteerd?
1.	De werkelijkheid is zoals ze is (de feiten over het verleden en heden zijn de feiten, ook als
je ze niet leuk vindt).
2.	De toekomst van iedereen heeft zo zijn beperkingen (maar alleen realistische beperkingen
hoeven te worden geaccepteerd).
3.	Alles heeft een oorzaak (ook gebeurtenissen en situaties die pijn en leed veroorzaken).
4. Ook met pijnlijke gebeurtenissen kan het leven de moeite waard zijn.

Waarom de realiteit accepteren?
1.	Door de realiteit af te wijzen verandert de realiteit niet.
2. Om de realiteit te kunnen veranderen moet je haar eerst accepteren.
3. Pijn is onvermijdelijk; het is de methode van de natuur om aan te geven dat er iets mis is.
4.	Door de realiteit af te wijzen, verandert pijn in lijden.
5. Weigeren om de realiteit te accepteren kan ervoor zorgen dat je klem blijft zitten in ongelukkig zijn, verbittering, woede, verdriet, schaamte of andere pijnlijke emoties.
6.	Acceptatie kan tot verdriet leiden, maar meestal volgt daarna een diepe kalmte.
7.	Het pad uit de hel loopt via de ellende. Door te weigeren de ellende te accepteren die
hoort bij uit de hel klimmen, val je terug in de hel.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 11A

Radicale acceptatie: Belemmerende factoren

Radicale acceptatie is niet:
goedkeuring, compassie, liefde, passiviteit of tegen verandering ingaan.

Factoren die acceptatie belemmeren

❏ 1.
❏ 2.
❏ 3.

Je beschikt niet over de vaardigheden voor acceptatie; je weet niet hoe je het moet
aanpakken om echt pijnlijke gebeurtenissen en feiten te accepteren.
Je gelooft dat als je een pijnlijke gebeurtenis accepteert, je daarmee de feiten bagatelliseert of goedkeurt, en dat er dan niets aan zal worden gedaan om toekomstige
pijnlijke gebeurtenissen te voorkómen.
Emoties staan in de weg (ondraaglijk verdriet; boosheid op de persoon of groep die de
pijnlijke gebeurtenis heeft veroorzaakt; woede over het onrecht in de wereld; overweldigende schaamte over wie je bent; schuldgevoel over je eigen gedrag).

❏	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 11B
(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 9, 9A)

Het (be)oefenen van radicale acceptatie, stap voor stap
❏	Neem het waar dat je de realiteit ter discussie stelt of ertegen vecht (‘Het zou niet zo moeten zijn’).
❏	Herinner jezelf eraan dat de onplezierige realiteit precies is zoals ze is en niet kan worden veranderd (‘Dit is
wat er is gebeurd.’)

❏	Herinner jezelf eraan dat er oorzaken zijn voor de realiteit. Erken dat er een voorgeschiedenis is die tot precies
dit moment heeft geleid. Bedenk hoe de levens van mensen zijn gevormd door een reeks van factoren. Merk
op hoe deze causale factoren en hoe de geschiedenis naar dit moment hebben geleid; dat deze realiteit precies
op deze manier heeft moeten gebeuren. (‘Dit is hoe de dingen zijn gegaan’.)

❏

Oefen met acceptatie met het hele zelf (geest, lichaam en ziel). Wees creatief in het vinden van manieren om
je hele zelf erbij te betrekken, gebruik accepterende zelfspraak – maar overweeg ook het gebruik van ontspanning; mindful aandacht besteden aan je ademhaling; licht glimlachen en bereidwillige handen, terwijl je denkt
aan datgene dat onacceptabel voelt; gebed; naar een plek gaan die helpt om jou zover te brengen dat je kunt
accepteren; of verbeelding.

❏

Oefen met tegengesteld handelen. Maak een lijstje van alle dingen die je zou doen als je feiten wel accepteerde. Gedraag je vervolgens alsof je de feiten al hebt geaccepteerd. Vertoon het gedrag dat je zou vertonen
als het accepteren je echt al was gelukt.

❏	Doe aan coping vooraf met gebeurtenissen die onacceptabel lijken. Stel je (voor je geestesoog) voor dat je
gelooft wat je niet wilt accepteren. Herhaal in jezelf wat je zou doen als je accepteerde wat onacceptabel lijkt.

❏

Schenk aandacht aan je lichamelijke sensaties, terwijl je denkt aan datgene wat je moet accepteren.

❏

Sta teleurstelling, verdriet of rouw toe in je naar boven te komen.

❏

Onderken dat het leven de moeite waard kan zijn; ook als er pijn is.

❏	Doe voors en tegens als je merkt dat je je verzet tegen het beoefenen van acceptatie.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 12



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8, 8A, 10)

De geest omkeren
De geest omkeren is alsof je op weg bent en een tweesprong nadert. Je moet je geest wel
omkeren naar de acceptatieweg en weg van de weg van het afwijzen van de realiteit. De geest
omkeren is kiezen om te accepteren.
De keuze om te accepteren staat op zichzelf niet gelijk aan acceptatie. Dit helpt je alleen op
weg.

De geest omkeren, stap voor stap

Afwijzing

Acceptatie

Als je hier bent …

1. Neem het waar dat je niet accepteert (ga op
zoek naar boosheid, verbittering, ergernis; het
vermijden van emoties; zeggen ‘Waarom ik?’,
‘Waarom gebeurt dit?’ ‘Ik kan dit niet aan’,
‘Het zou niet zo moeten zijn.’
2.	Ga bij jezelf naar binnen en spreek voor jezelf
een commitment uit om de realiteit te accepteren zoals ze is.
3. Doe dit opnieuw, steeds weer.
4. Maak een plan om, de volgende keer dat je
dreigt af te dwalen van de weg van acceptatie, jezelf hierop te betrappen.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 13



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8, 8A, 10)

Bereidwilligheid
Bereidwilligheid is de bereidheid om het leven te omarmen en voluit te leven.

Ga op zoek naar een bereidwillige reactie op elke situatie.
Bereidwilligheid is precies doen wat nodig is:
• in elke situatie.
• met heel je hart, zonder dralen.
Bereidwilligheid betekent heel aandachtig luisteren naar je wijze geest en vervolgens handelen
vanuit je wijze geest.
Bereidwilligheid is handelen met het bewustzijn dat je verbonden bent met het universum (de
sterren, mensen die je aardig vindt en die je niet aardig vindt, de grond onder je voeten, enz.)

Vervang koppigheid door bereidwilligheid.
•
•
•
•
•
•
•

Koppigheid is weigeren om het moment te verdragen.
Koppigheid is weigeren om noodzakelijke veranderingen door te voeren.
Koppigheid is opgeven.
Koppigheid is het tegenovergestelde van ‘doen wat werkt’.
Koppigheid is proberen om elke situatie te repareren.
Koppigheid is erin volharden dat je dingen in de hand hebt.
Koppigheid is gehecht zijn aan ‘ikke, ikke, ikke’ en ‘wat ik nu meteen wil!’

Bereidwilligheid, stap voor stap.
1. Observeer de koppigheid. Benoem hem. Ervaar hem.
2.	Accepteer radicaal dat je je op dit moment koppig voelt (en misschien ook gedraagt). Je
kunt koppigheid niet bestrijden met koppigheid.
3.	Vorm je geest om naar acceptatie en bereidwilligheid.
4. Probeer licht glimlachen en een bereidwillige houding.
5.	Als de koppigheid niet wil wijken, vraag: ‘Wat is de dreiging?’

Situaties waarin ik bij mezelf koppigheid/bereidwilligheid opmerk:
Koppigheid:
Bereidwilligheid:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 14



(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8, 8A en 11)

Licht glimlachen en bereidwillige handen
Deze vaardigheden zijn manieren om de realiteit met je lichaam te accepteren.

Licht glimlachen
1. Ontspan je gezicht vanaf de kruin op je hoofd tot aan je kin en onderkaak.
Laat alle gezichtsspieren los (voorhoofd, ogen, wenkbrauwen; wangen, mond en tong; doe
onder- en boventanden enigszins van elkaar). Als je hier moeite mee hebt, probeer dan je
gezichtsspieren aan te spannen en daarna los te laten.
Een gespannen glimlach is een grijns (en vertelt je brein misschien wel dat je je werkelijke
gevoelens verbergt of maskeert).
2. Laat je mondhoeken licht omhoog krullen, net genoeg om ze te voelen.
	Het is niet nodig dat anderen het zien. Een halve glimlach betekent lichtjes omhoog gekrulde mondhoeken met een ontspannen gezicht.
3. Probeer een serene gelaatsuitdrukking aan te nemen.
Bedenk, je gezicht communiceert met je brein; je lichaam staat in contact met je geest.

Bereidwillige handen
Staand: Laat je armen van je schouders naar beneden vallen; houd ze recht of licht gebogen
bij de ellebogen. Draai je geopende handen naar buiten, met de duimen opzij naar
buiten, handpalmen omhoog en vingers ontspannen.
Zittend: Leg je handen in je schoot of op je bovenbenen. Draai je geopende handen naar buiten, met de handpalmen naar boven en ontspannen vingers.
Liggend: 	Armen langs je zij, handen geopend, draai je handpalmen naar boven, met ontspannen vingers.
Bedenk, je handen communiceren met je brein; je lichaam staat in contact met je geest.

De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken. M.M. Linehan © 2016. De uitgever verleent de afzonderlijke koper beperkte
niet-overdraagbare toestemming tot kopiëren van deze pagina voor eigen gebruik.

emotieregulatievaardigheden

43

Leerwijzer Frustratietolerantie 14A (p. 1 van 2)
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 10)

Oefeningen in licht glimlachen en bereidwillige handen
1. Doe de lichte glimlach ’s morgens direct na het ontwaken.
	Hang een tak, een smiley, een ander teken of zelfs het woord ‘glimlach’ aan het plafond of de muur, zodat
je het ziet zodra je je ogen opendoet. Dit teken dient als geheugensteuntje. Gebruik de seconden voor het
opstaan om je adem in te houden, en vervolgens drie keer rustig in en uit te ademen, terwijl je een lichte
glimlach op je gezicht houdt. Volg je ademhalingen, voeg aan je glimlach nog de bereidwillige handen toe of
oefen met alleen de bereidwillige handen.
2. Doe de lichte glimlach op vrije momenten.
	Doe de lichte glimlach overal waar je zit of staat. Kijk naar een kind, een blad, een schilderij op een muur of
iets anders dat relatief stil is, en glimlach, terwijl je rustig drie keer in- en uitademt.
3. Doe de lichte glimlach samen met de bereidwillige handen, terwijl je naar muziek luistert.
Luister twee tot drie minuten naar een stuk muziek. Schenk aandacht aan de tekst, de melodie, het ritme
en de gevoelens die de muziek die je beluistert oproept (niet aan mijmeringen over andere momenten dat je
deze muziek hoorde). Doe de halve glimlach terwijl je naar je in- en uitademingen kijkt, en neem een houding
met bereidwillige handen aan.
4. Doe de lichte glimlach met bereidwillige handen wanneer je geïrriteerd bent.
	Als je je realiseert ‘Ik ben geïrriteerd’, doe dan de halve glimlach of neem meteen de houding met bereidwillige handen aan. Adem rustig in en uit en houd de lichte glimlach of bereidwillige handen gedurende drie
ademhalingen vol.
5. Doe de lichte glimlach liggend.
	Ga op een vlakke ondergrond op je rug liggen, zonder ondersteuning van een matras of kussen. Leg je armen
losjes langs je zij en sla je benen niet over elkaar, strek ze voor je uit. Houd ondertussen de bereidwillige
handen en een lichte glimlach vol. Adem rustig in en uit en houd je aandacht bij je ademhaling. Laat iedere
spier in je lichaam los, ontspan al je spieren alsof je door de vloer zakt, alsof die zo zacht en meegevend is als
een lapje zijde dat in een briesje te drogen hangt. Laat helemaal los, houd je aandacht alleen bij je ademhaling
en halve glimlach. Stel je voor dat je een kat bent, volkomen ontspannen voor de warme haard, wiens spieren
meegeven zonder weerstand te bieden aan iemands aanraking. Ga hier 15 ademhalingen mee door.
6. Doe de lichte glimlach zittend.
	Ga op de vloer zitten met je rug recht of op een stoel met je beide voeten op de grond. Doe de lichte glimlach.
Adem in en uit, terwijl je de halve glimlach volhoudt. Laat los.
7.

Doe de lichte glimlach met bereidwillige handen, terwijl je in gedachten stilstaat bij iemand die je niet
aardig vindt of op wie je boos bent.
• Ga rustig zitten. Haal adem en glimlach een halve glimlach. Houd je handen open met de handpalmen
naar boven.

Opmerking. Oefeningen 1 en 3–7 zijn overgenomen uit The Miracle of Mindfulness (pp. 77–81, 93) by Thich Nhat Hanh. Copyright 1975,
1976 by Thich Nhat Hanh. Voorwoord en Engelse vertaling copyright 1975, 1976, 1987 by Mobi Ho. Overgenomen met toestemming van
Beacon Press, Boston.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 14A (p. 2 van 2)

•
•
•
•
•
•

•
•

Stel je voor hoe de persoon die je leed heeft berokkend eruitziet.
Bekijk de kenmerken waaraan je de grootste hekel hebt of die jou het meest afstoten.
Probeer te onderzoeken wat deze persoon blij maakt en wat in zijn of haar dagelijks leven lijden veroorzaakt.
Stel je voor hoe die persoon de dingen ziet; probeer te zien welke denkpatronen en redenering deze
persoon volgt.
Onderzoek wat de motivatie is achter de dromen en het handelen van die persoon.
Sta ten slotte stil bij het bewustzijn van die persoon. Kijk of de standpunten en inzichten van die
persoon open en vrij zijn of niet, en of die persoon wel of niet wordt beïnvloed door vooroordelen, kleingeestigheid, haat of woede.
Kijk of de persoon zichzelf wel of niet meester is.
Ga hier net zolang mee door tot je compassie in je hart voelt opwellen, als een bron die zich met fris
water vult, en je boosheid en wrok verdwijnen. Doe deze oefening vele malen met dezelfde persoon.

Notities/Andere keren om de lichte glimlach en/of bereidwillige handen te doen:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 15



(Huiswerkblad Frustratietolerantie 8, 8A, 12)

Mindful aandacht besteden aan de huidige gedachten
1. Observeer je gedachten.
•
•
•
•

•
Als golven die komen en gaan.
Terwijl je de gedachten niet onderdrukt. •
•
De gedachten niet beoordeelt.
De aanwezigheid ervan onderkent.

De gedachten niet analyseert.
Je oefent in bereidwilligheid.
Je een stapje terugdoet en je gedachten
observeert, terwijl ze je geest binnenkomen en weer verlaten.

2. Doe het vanuit een nieuwsgierige geest.
•
•
•

Vraag: ‘Waar komen mijn gedachten vandaan?’ Kijk toe en wacht af.
Merk op dat iedere gedachte die opkomt altijd ook weer weggaat.
Observeer je gedachten, maar beoordeel ze niet. Laat oordelen los.

3. Onthoud: Jij bent niet je gedachten.
•
•
•
•

Handel niet per definitie naar wat je denkt.
Herinner je momenten dat je heel andere gedachten had.
Herinner jezelf eraan dat doemdenken ‘emotionele geest’ is.
Herinner je hoe je denkt op momenten dat je niet zo’n intense pijn en leed voelt.

4. Blokkeer of onderdruk je gedachten niet.
•
•
•

•

Vraag: ‘Welke sensaties proberen deze gedachten te vermijden?’ Vorm je geest om naar de
sensatie. Kom vervolgens terug bij de gedachte. Herhaal dit meerdere malen.
Doe een stapje terug; laat je gedachten komen en gaan, terwijl je je ademhaling observeert.
Speel met je gedachten: Spreek ze hardop uit en doe dit steeds opnieuw, zo snel als je
kunt. Zing ze. Verbeeld je dat de gedachten woorden van een clown zijn, als geluidsopnames die in de war zijn geraakt; als schattige dieren waar je tegenaan kunt kruipen, als
heldere kleuren die door je geest lopen; als niets meer dan geluiden.
Probeer van je gedachten te houden.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 15A (p. 1 van 2)
(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 8, 8A, 12)

Oefeningen in mindfulness voor gedachten
Beoefen mindful aandacht besteden aan gedachten door ze te observeren.

❏
❏
❏
❏

1.	Merk gedachten op, terwijl ze je in je hoofd opkomen. En zeg, terwijl er een gedachte in je opkomt: ‘Er is
een gedachte in mijn hoofd opgekomen.’ Bestempel de gedachte als een gedachte en zeg: ‘De gedachte
(beschrijf de gedachte) is in mijn hoofd opgekomen.’
2.	Vraag, terwijl je de gedachten in je geest opmerkt: ‘Waar is die gedachte vandaan gekomen?’ Onderzoek
vervolgens je geest om te bekijken of je kunt achterhalen waar de gedachte vandaan kwam.
3.	Doe een stapje terug uit je geest, alsof je op de top van een berg staat en je geest niet meer is dan een
zwerfkei ergens beneden.
4. Sluit je ogen en scan je lichaam op de eerste lichamelijke sensatie die je opmerkt. Scan vervolgens je geest
op de eerste gedachte die je opmerkt. Ga snel heen en weer tussen scannen op lichamelijke sensaties en
scannen op gedachten. Vervang een andere keer het scannen van je lichaam op sensaties door het scannen van jezelf op emotionele gevoelens. Ga dan steeds heen en weer tussen een emotioneel gevoel en een
gedachte.

Beoefen mindful aandacht besteden aan gedachten door woorden en de klank van je stem te
gebruiken.

❏

5.

Spreek je gedachten of overtuigingen hardop uit, gebruik een niet-oordelende toon, en doe dit steeds
opnieuw:
❏ Zo snel als je kunt, net zolang tot de woorden geen betekenis meer hebben.
❏	Heel, heel langzaam (één lettergreep of woord per ademhaling).
❏	Met een ander stemgeluid dan dat van jezelf (hoog of laag, als een personage in een tekenfilm, als een
beroemdheid.)
❏	Als een dialoog in een komische tv-serie (Je zult niet geloven wat er net door mijn hoofd ging: ‘Ik ben
een eikel.’ Niet te geloven toch?’)
	Als
❏ liedjes, uit volle borst en met veel theater gezongen, op een melodie die bij de gedachten past.)

Beoefen mindful aandacht besteden aan gedachten met tegengesteld handelen.

❏
❏
❏
❏

6. Ontspan je gezicht en lichaam, terwijl je je voorstelt dat je je gedachten accepteert als niet meer dan
gedachten – sensaties van het brein.
7. Stel je voor wat je allemaal zou doen als je ermee ophield om alles wat je denkt te geloven.
8. Zeg in jezelf op wat je allemaal zou doen als je je gedachten niet als feiten zou beschouwen.
9. Oefen ermee om van je gedachten te houden, terwijl ze door je hoofd gaan.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 15A (p. 2 van 2)

Oefen met mindful aandacht besteden aan gedachten door je voor te stellen dat je geest:

❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

10. een lopende band is, en dat de gedachten en gevoelens op de band voorbijkomen. Stop elke gedachte in
een doos, met daarop een etiket dat het type gedachte vermeldt (zoals bezorgde gedachten, gedachten
over mijn verleden, gedachten over mijn moeder, gedachten met plannen over wat ik ga doen). Blijf observeren en de gedachten sorteren in de dozen met etiket.
11. een rivier is, en dat gedachten en gevoelens boten zijn die de rivier afvaren. Stel je voor dat je in het gras
zit en toekijkt hoe de boten voorbijvaren. Probeer niet op de boot te springen.
12. een spoorlijn is en dat de gedachten en gevoelens treinstellen zijn die voorbijrijden. Probeer niet op de trein
te springen.
13. een blad is dat van een boom is gevallen, in een prachtige beek die voorbijstroomt terwijl je in het gras
zit. Stel je elke keer dat er een gedachte of beeld in je hoofd opkomt, voor dat die gedachte of dat beeld is
geschreven of afgebeeld op het blad dat voorbijdrijft. Laat elk blad voorbijdrijven, en kijk toe terwijl het uit
het zicht verdwijnt.
14. de hemel is, en dat de gedachten vleugels hebben en door de lucht kunnen vliegen. Kijk toe terwijl elke
gedachte wegvliegt uit het zicht.
15. de hemel is, en de gedachten wolken zijn. Merk elke gedachtewolk op terwijl deze langsdrijft, en laat hem
uit je geest wegdrijven.
16. een witte kamer met twee deuren is. De gedachten komen binnen door de ene deur en gaan weer naar
buiten door de andere deur. Bekijk elke gedachte met aandacht en nieuwsgierigheid, totdat hij weggaat.
Laat oordelen los. Laat het los om gedachten te analyseren en uit te zoeken of ze bij de feiten passen. Zeg
terwijl er een gedachte in je hoofd opkomt: ‘Er is een gedachte in mijn hoofd opgekomen.’

Anders:
Anders:
Anders:
Anders:
Anders:
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Leerwijzers voor als de crisis
een verslaving is

50

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Leerwijzer Frustratietolerantie 16
(Huiswerkbladen Frustratietolerantie 13 – 18)

Overzicht: Als de crisis een verslaving is
Dit zijn vaardigheden voor het opgeven van een verslaving. Een ezelsbruggetje om ze te onthouden is de zin De
Herders Blijven Bij Nachte Altijd Alert.

D

Dialectische abstinentie

H

Heldere geest

B

Bekrachtiging door de omgeving

B

Bruggen opblazen

N

Nieuwe bruggen bouwen

A

Alternatieve vormen van rebellie

A

Adaptieve ontkenning
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Leerwijzer Frustratietolerantie 16A

Veelvoorkomende verslavingen
Mocht jij denken dat jij geen verslaving hebt, dan is hier een lijstje.
Je bent verslaafd als je niet met het gedragspatroon of het middelengebruik kunt stoppen, ondanks de negatieve
gevolgen en het feit dat je wel je best doet om te stoppen.

❏□	Aandacht zoeken
❏□	Alcohol
❏□	Autoracen
❏□ Bedrog
❏□ Boulimia (laxeren/braken)
❏□ Cola
❏□ Criminele activiteiten
❏□	Drugs (illegaal en op recept)
❏□ E-mailen
❏□ Fantaseren/dingen inbeelden
❏□	Gamen/puzzels
❏□	Gokken
❏□	Internetten
❏□	Internetgames
❏□ Kleptomanie/stelen/winkeldiefstal
❏□ Koffie
❏□ Liegen
❏□ Lijnen
❏□	Netwerken
❏□ Plaspillen
❏□ Porno
❏□ Riskant gedrag
❏□ Roddelen
❏□ Roekeloos rijden
❏□ Roken/tabak
❏□ Seks
❏□ Slapen
❏□ Smartphone-apps
❏□ Sms’en
❏□ Snelheid
❏□ Spirituele beoefeningen

❏□

Sportieve activiteiten

❏□ Bergklimmen/rotsen beklimmen
❏□ Body building
❏□ Fietsen
❏□	Gewichtheffen
❏□ Rennen
❏□ Overig:
❏□ Overig:
❏□	Televisie
❏□	Vandalisme
❏□	Verzamelen
❏□ Kunst
❏□	Munten
❏□	Muziek
❏□ Kleding
❏□ Rommel
❏□ Schoenen
❏□	Anders:
❏□	Anders:
❏□	Vermijden:
❏□	Video’s
❏□	Videogames
❏□	Voedsel/eten
❏□ Koolhydraten
❏□ Chocola
❏□ Specifiek voedsel:
□
Werken
❏
❏□ Winkelen
❏□ Zelfverwonding/automutilatie
❏□ Overig:
❏□ Overig:
❏□ Overig:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 17
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 14)

Dialectische abstinentie
Abstinentie
(Verslavingsgedrag afzweren)
Voor: Mensen die zich committeren aan
abstinentie houden het stoppen langer
vol.
Tegen: Het kost mensen meer tijd om
weer ‘op het goede pad’ te komen als ze
daar een keer van zijn afgeweken.

tegenover

Schadebeperking
(Erkennen dat tijdelijke terugval kan optreden; de schade zoveel mogelijk beperken maar geen perfectie eisen)
Voor: Als mensen een keer de fout ingaan, komen ze zo sneller weer op het
goede pad.
Tegen: Mensen die zich committeren
aan schadebeperking krijgen sneller een
terugval.

Synthese = Dialectische abstinentie
Het doel is om het verslavingsgedrag niet meer te vertonen. Met
andere woorden: te komen tot volledige abstinentie.
Echter, als er een terugval optreedt, is het doel de schade zoveel
mogelijk te beperken en de abstinentie zo snel mogelijk weer op te
pakken.
Voors: Het werkt!
Tegens: Het is werk. Je krijgt het niet cadeau.
(Je bent altijd of abstinent of aan het werk om de abstinentie weer
op te pakken.)
Een voorbeeld van het beste verwachten en plannen maken voor de
moeilijke momenten: Olympische sporters moeten erin geloven dat
en zich gedragen alsof ze elke wedstrijd kunnen winnen, ook al hebben ze weleens verloren en zullen ze ook nog wel eens verliezen.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 17A
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 14)

Dialectische abstinentie voorbereiden
Plan voor abstinentie

❏□	  1. 	Geniet van je succes, maar doe dit met een heldere geest; bereid je voor op verleidingen om
terug te vallen.
Breng tijd door met of val terug op mensen die jou voor je abstinentie zullen bekrachtigen.
Plan lonende activiteiten om in plaats van het verslavingsgedrag te ondernemen.
Blaas bruggen op: Vermijd verwijzingen naar en riskante situaties voor verslavingsgedrag.
Bouw nieuwe bruggen: Verzin beelden, geuren en mentale activiteiten (zoals drangsurfen)
die kunnen concurreren met de hunkering.
□	 
6.
	Ga
op zoek naar alternatieve manieren van rebellie.
❏
❏□	  7. 	Maak je plannen over de abstinentie publiekelijk bekend; ontken elk idee over in verslaving
vervallen.

❏□	  2.
❏□	  3.
❏□	  4.
❏□	  5.

Plan voor schadebeperking

❏□	  1.
❏□	  2.
❏□	  3.
❏□	  4.
❏□	  5.

Bel je therapeut, begeleider of mentor voor vaardigheidscoaching.
Leg contact met andere mensen die geschikt zijn om je te helpen.
Ontdoe je van verleidingen; omring jezelf met prikkels voor effectief gedrag.
Lees de vaardigheden en de leerwijzers uit de DGT door.
Om schuld en schaamte tegen te gaan, kun je tegengesteld handelen (be)oefenen (leerwijzer emotieregulatie 10). Als geen enkele andere optie werkt, bezoek dan een Anonieme-Xbijeenkomst, over welk type verslaving maakt niet uit, en vertel dat je bent teruggevallen.
□	 
6.
	Gevoelens
van controleverlies kun je tegengaan met behulp van de vaardigheden voor Bou❏
wen aan meesterschap en ‘anticiperen op een situatie’ (leerwijzer Emotieregulatie 19) en
De feiten checken (leerwijzer Emotieregulatie 8).
❏□	  7. 	Intermenselijke vaardigheden (Leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 5 – 7), zoals hulp
vragen aan familie, vrienden, een buddy, de dominee of een therapeut, kunnen ook helpen.
Als jij in een isolement verkeert, kun je vaak hulp krijgen via online-steungroepen.
□	 
8.
Een kettinganalyse doen om de aanleiding te achterhalen waardoor je de fout bent inge❏
gaan. (Algemene leerwijzers 7, 7A).
❏□	  9. 	Direct aan probleemoplossing doen om ‘weer op het goede pad’ te komen en eventuele
schade die je hebt veroorzaakt te repareren (leerwijzer Emotieregulatie 12).
□
10.
Jezelf afleiden, aan zelftroost doen en het moment verbeteren.
❏
□
11.
Jezelf toejuichen en aanmoedigen.
❏
❏□ 12. 	Voors en tegens doen van stoppen met verslavingsgedrag (leerwijzer Frustratietolerantie 5).
❏□ 13. Je verre houden van extreem denken. Laat één terugval niet uitmonden in een ramp.
❏□ 14. Je opnieuw committeren aan honderd procent totale abstinentie.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 18
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 15)

Verslaafde
geest

Mistige geest

Heldere geest

Heldere
geest

Cleane
geest

Een verslaafde geest is:
• impulsief
• met maar één ding bezig
• bereid om alles te doen voor een ‘kick’

Een cleane geest is:
• naïef
• geneigd tot het nemen van risico’s
• zich van geen gevaar bewust

Als je in verslaafde geest verkeert, word je beheerst door de verslaving. Je gedachten, emoties
en gedrag worden bepaald door de drang tot problematisch gewoontegedrag.

Als je in cleane geest verkeert, ben je weliswaar
clean, maar je niet bewust van de gevaren die je
de kant van problematisch gewoontegedrag kunnen opsturen. Je gelooft dat je onoverwinnelijk
bent en immuun voor toekomstige verleidingen.

Beide uitersten zijn gevaarlijk!
Een heldere geest: De veiligste plek om te zijn.
Je bent clean, maar herinnert je verslaafde geest.
Je accepteert radicaal dat een terugval niet onmogelijk is.
Je geniet van je succes, maar verwacht nog steeds momenten van
drang en verwijzingen en je bereidt je voor wat te doen als je in
verleiding komt.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 18A
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 16)

Gedragspatronen die kenmerkend zijn voor een verslaafde geest
en een cleane geest
Verslaafde geest

Cleane geest

❏□	Verslavingsgedrag vertonen.
❏□	Denken: Ik heb niet echt een probleem met ver-

❏□

slaving.
□	Denken:
Een beetje kan geen kwaad.
❏
❏□	Denken: Ik kan wel aan mijn gewoonte toegeven,
desnoods alleen in het weekend.
□	Denken:
Ik kan dit niet aan!
❏
❏□	Verslaving romantiseren.
❏□ Op internet surfen op zoek naar manieren om
met het verslavingsgedrag bezig te zijn.
□
❏ Parafernalia voor verslavingsgedrag kopen (eten,
drugs, video’s, enz.)
□	Dingen
verkopen of ruilen die met verslavingsge❏
drag te maken hebben.
□
❏ Stelen om de verslaving te bekostigen.
❏□ Jezelf prostitueren voor geld of parafernalia.
❏□ Liegen.
❏□ Jezelf verstoppen.
❏□ Jezelf isoleren.
❏□	Doen alsof je het altijd druk hebt: ‘Ik moet gaan!’
❏□ Beloften niet nakomen.
❏□	Misdaden plegen.
❏□	Doen alsof je dood bent.
❏□ ‘Geen leven’ hebben.
❏□ Je wanhopig of geobsedeerd gedragen.
❏□	Mensen niet in de ogen kijken.
❏□ Jezelf slecht verzorgen.
❏□	Dokters uit de weg gaan.

Schijnbaar onbelangrijk gedrag vertonen dat in
het verleden onvermijdelijk tot verslavingsgedrag
leidde.
□	Denken:
Ik heb mijn lesje wel geleerd.
❏
□	Denken:
Ik kan mijn verslaving wel onder con❏
trole houden.
❏□	Denken: Ik heb niet echt meer een verslavingsprobleem.
□
❏ Stoppen met of de dosering verlagen van medicatie die helpt tegen de verslaving.
□
❏ Je in omgevingen ophouden waar anderen verslavingsgedrag vertonen.
❏□	Vrienden blijven zien die nog steeds verslaafd
zijn.
□
❏ Samenleven met mensen die verslaafd zijn.
❏□	Verslavingsparafernalia niet weggooien.
❏□ Extra geld op zak hebben.
❏□ Onverantwoordelijk met rekeningen omspringen.
❏□	Gekleed gaan als een verslaafde.
❏□	Niet naar bijeenkomsten gaan.
❏□	Niet de confrontatie aangaan met problemen die
je verslavingsgedrag voeden.
❏□ Je gedragen alsof wilskracht het enige is wat je
nodig hebt.
□
❏ Jezelf isoleren.
❏□	Geloven: Ik kan dit alleen.
❏□	Denken: Ik kan pijnmedicatie slikken/lijnen/verslavingsgedrag vertonen als dit wordt voorgeschreven of geadviseerd; ik hoef niets te zeggen
over dat ik verslaafd ben geweest.
□	Denken:
Ik kan dit niet aan!
❏

❏	Anders:
❏	Anders:
❏	Anders:

❏	Anders:
❏	Anders:
❏	Anders:
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Leerwijzer Frustratietolerantie 19
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 16)

Bekrachtiging door de sociale omgeving
Bekrachtiging door de sociale omgeving betekent dat je bekrachtigers van het verslavingsgedrag vervangt door
bekrachtigers van abstinentie

Bekrachtiging van abstinentie is cruciaal
Bekrachtigers in je omgeving spelen een belangrijke rol in het aanmoedigen of ontmoedigen van
verslavingsgedrag.
Om met verslavingsgedrag te kunnen stoppen, moet je uitvinden hoe je een levensstijl zonder je
verslavingsgedrag meer de moeite waard kunt maken dan een levensstijl met je verslavingsgedrag.
Je moet een manier vinden om gedrag dat onverenigbaar is met verslavingen de moeite waard te
maken en er door de mensen om je heen in te worden bekrachtigd.
Met wilskracht alleen red je het niet. Als dat wel zo was, zouden we allemaal perfect zijn!

Vervang bekrachtigers van de verslaving door bekrachtigers van abstinentie
Zet een actieplan in werking en begin met het zetten van een reeks van stappen die je kansen
vergroten op het verzamelen van positieve gebeurtenissen ter vervanging van verslavingsgedrag.
❏□	Ga op zoek naar gezelschap van mensen die niet verslaafd zijn.
❏□	Verhoog het aantal plezierige activiteiten die niet met je verslaving te maken hebben.
❏□	Als je niet kunt beslissen welke mensen of activiteiten je leuk lijken, experimenteer dan met
een aantal verschillende groepen mensen en een hoop verschillende activiteiten.

Experimenteren met abstinentie

❏□ Committeer je aan ____ dagen abstinentie en observeer welke voordelen dat vanzelf oplevert.
❏□	Ga erg riskante triggers voor de verslaving tijdelijk uit de weg en vervang ze door concurrerend
gedrag om je door de experimentele periode heen te slaan.
□	Neem
alle extra positieve gebeurtenissen waar die optreden wanneer jij geen verslavingsge❏
drag vertoont.

Vrij naar Meyers, R.J. & Squires, D.D. (2001, september). The community reinforcement approach. Afkomstig van www.bhrm.org/guidelines/
CRAmanual.pdf. Aangepast met toestemming van de auteurs.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 20
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 17)

Bruggen opblazen en nieuwe bruggen bouwen
Bruggen opblazen
Accepteer op het meest radicale niveau dat je geen verslavingsgedrag meer gaat
vertonen, en ga er dan actief mee aan de slag om alle opties voor verslavingsgedrag af
te kappen.

❏□ 1.

Committeer je absoluut aan abstinentie van het verslavingsgedrag, namelijk _______________
_____________________________________________________________________ (beschrijf het verslavingsgedrag). Loop vervolgens de garage van abstinentie binnen en sla de garagedeur dicht.
(Bedenk dat bij het kleinste kiertje al een hele olifant naar binnen kan).
❏□ 2. Maak een lijstje van alles in je leven dat verslaving mogelijk maakt.
❏□ 3. Ontdoe je van die dingen.
❏□ Gooi contactgegevens van bondgenoten in de verslaving weg.
❏□ Ontdoe je van alle mogelijke verwijzingen naar de verslaving en van verleidingen om
eraan toe te geven.
❏□ 4. Maak een lijstje van alles en doe ook alles wat je kan om het moeilijk of onmogelijk te
maken om met je verslavingsgedrag door te gaan.
❏□ Vertel te allen tijde genadeloos de waarheid over je gedrag.
❏□ Vertel al je vrienden en familie dat je bent gestopt.

Nieuwe bruggen bouwen
Verzin beelden en geuren die concurreren met de informatie die in de visuele en
auditieve systemen in je brein wordt geladen wanneer er hunkeringen optreden.
Hunkeringen en handelingsdrang hangen sterk samen met levendige beelden en geuren over datgene waarnaar je hunkert. Hoe sterker de beelden of de geur, hoe sterker de hunkering.
❏□	Verzin verschillende beelden of geuren om aan te denken. Probeer als je een ongewenste
hunkering hebt deze beelden of geuren in je herinnering vast te houden.
□
❏ Kijk als je een ongewenste hunkering hebt naar bewegende beelden of omring jezelf met
geuren die niets met de verslaving te maken hebben. Een voorbeeld: Stel je elke keer dat je
hunkert naar een sigaret voor dat je op het strand bent; zie dit voor je en ruik het om zo de
hunkering te verminderen.
□	Doe
aan ‘drangsurfen’ door je voor te stellen dat je met een surfplank de golven van je drang
❏
berijdt. Merk op hoe die golven komen en gaan, hoog rijzen, diep dalen en ten slotte verdwijnen.
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Leerwijzer Frustratietolerantie 21
(Huiswerkblad Frustratietolerantie 18)

Alternatieve rebellie en adaptieve ontkenning
Alternatieve rebellie
Als verslavingsgedrag een manier is om te rebelleren tegen gezag, conventies en de verveling van
het niet overtreden van regels of wetten, probeer dan alternatieve rebellie. Alternatieve rebellie
vervangt destructieve rebellie en houdt je op het pad naar je doelen.
Voorbeelden:

❏□ Scheer je hoofd kaal.
❏□	Draag gek ondergoed.
❏□	Draag twee verschillende schoenen.
❏□	Heb geheime gedachten.
❏□	Uit impopulaire standpunten.
❏□	Doe zomaar iets aardigs.
❏□	Ga met je gezin op vakantie naar een
naturistencamping.
□
❏ Schrijf een brief waarin je precies zegt
wat je wilt zeggen.

❏□	Verf je haar in een wilde kleur.
❏□	Neem een tatoeage of een piercing.
❏□	Draag kleding binnenstebuiten.
❏□	Ga een week lang niet in bad.
❏□ Bedruk een T-shirt met een slogan.
❏□ Beschilder je gezicht.
❏□ Kleed je netter of juist minder netjes dan
verwacht.

Adaptieve ontkenning
Als je geest de hunkering naar verslavingsgedrag niet kan verdragen, probeer dan adaptieve ontkenning.
❏□ Schakel als je dit doet de logica even uit. Voer geen woordenstrijd met jezelf.
❏□	Als de drang toeslaat, ontken dan dat je het probleemgedrag of het middel wilt. Overtuig
jezelf ervan dat je iets anders wilt dan het probleemgedrag. Een voorbeeld: herformuleer de
drang om een sigaret op te steken als een drang om een tandenstoker met een smaakje te
gebruiken; een drang om alcohol te nemen als een drang om iets zoets te nemen; of een drang
om te gokken als een drang om alternatieve rebellie te tonen (zie boven).
Anders:
Anders:
Wees in je ontkenning onvermurwbaar naar jezelf en vertoon het alternatieve gedrag.
❏□ Stel verslavingsgedrag uit. Stel het vijf minuten uit, vervolgens nog eens vijf minuten, en zo
verder, en zeg elke keer: ‘Ik hoef dit maar vijf minuten vol te houden.’ Door elke dag tegen
jezelf te zeggen dat je vandaag abstinent zult zijn, (of elk uur alleen het komende uur, enzovoorts) zeg je: ‘Dit is niet voor altijd. Ik kan dit nu volhouden.’
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 1 (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Frustratietolerantie 2-9A)

Crisisvaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Oefen elke crisisvaardigheid minstens twee keer. Beschrijf de crisisgebeurtenis; zet een vinkje bij de vaardigheden
die je voor die gebeurtenis hebt gebruikt; en beschrijf vervolgens hoe je de vaardigheid hebt gebruikt en wat er toen
gebeurde.
Crisisgebeurtenis 1: Niveau van frustratie/heftigheid van de emotie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ STOP
❏□	Voors en tegens
❏□ KALM
❏□	Afleiden met VAARDIG
❏□ Zelftroost
❏□	VERBETER het moment

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt, en beschrijf deze hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om het rotgevoel te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou
hebben gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 1 (p. 2 van 2)

Crisisgebeurtenis 2: Niveau van frustratie/heftigheid van de emotie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ STOP
❏□	Voors en tegens
❏□ KALM
❏□	Afleiden met VAARDIG
❏□ Zelftroost
❏□	VERBETER het moment

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt, en beschrijf deze hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om het rotgevoel te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou
hebben gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Wat was de crisis? (wat
was de aanleiding dat je
de vaardigheid nodig had?)

Vrij naar een gemoderniseerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

VERBETER het moment:

Zelftroost:

Afleiden met VAARDIG:

KALM:

Voors en tegens:

STOP:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed
je om te oefenen?

Hoe veel tijd
kostte het
oefenen van
de vaardigheid?

Oefen elke crisisvaardigheid twee keer en beschrijf je experiment als volgt:

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Niveau van je frustratietolerantie
(o = Ik kan het niet
aan; 100 = Ik kan het
zeker doorstaan)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Crisisvaardigheden

(Leerwijzers Frustratietolerantie 2-9A)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 1A

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 1B
(Leerwijzers Frustratietolerantie 2-9A)

Crisisvaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Schrijf voor iedere crisisvaardigheid op wat je de afgelopen week hebt gedaan, en omcirkel een getal om aan te
geven hoe effectief de vaardigheid je hielp om frustratie te verdragen en met de situatie om te gaan. Gebruik
hiervoor de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5

Dag
STOP
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Voors en tegens:

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Effectiviteit:
_________________/_____________________________________________________________________________________________
_____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

KALM

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Afleiden met VAARDIG

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Zelftroost

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

VERBETER het moment

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Vrij naar een gemoderniseerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 2 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 4)

De STOP-vaardigheid (be)oefenen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf twee crisissituaties die je zijn overkomen. Beschrijf daarna hoe je de STOP-vaardigheid hebt gebruikt.
Crisisgebeurtenis 1: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

Gedrag waarmee je probeert te stoppen:

❏□
❏□
❏□
❏□

Stop
Doe een stap Terug
Observeer
Pak het mindful aan

Zet links een vinkje bij de stappen die je hebt toegepast en beschrijf wat je deed:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om het rotgevoel te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou
hebben gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 2 (p. 2 van 2)

Crisisgebeurtenis 2: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

Gedrag waarmee je probeert te stoppen:

❏□
❏□
❏□
❏□

Stop
Doe een stap Terug
Observeer
Pak het mindful aan

Zet links een vinkje bij de stappen die je hebt toegepast en beschrijf wat je deed:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om het rotgevoel te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou
hebben gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Crisissituatie

Stopte het
gedrag?

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Dag

Hoe oefende je
de vaardigheid?

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Niveau van je frustratietolerantie
(o = Ik kan het niet
aan; 100 = Ik kan het
zeker doorstaan)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

Beschrijf de situatie die je overkwam waarin je de STOP-vaardigheid gebruikte. Beschrijf vervolgens hoe je de STOP-vaardigheid gebruikte. Probeer elke dag
een situatie te vinden waarin je jouw STOP-vaardigheid kunt oefenen.

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

De STOP-vaardigheid (be)oefenen

(Leerwijzer Frustratietolerantie 4)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 2A
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 3
(Leerwijzer Frustratietolerantie 5)

Voors en tegens van handelen naar je crisisneigingen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
1. Beschrijf het probleemgedrag waarmee je probeert te stoppen: __________________________________________________
2. Zet de voors en tegens op een rij van handelen naar je crisisneigingen (dat kan zowel een sterke neiging tot
handelen zijn als een sterke neiging om het op te geven) en maak een apart lijstje voor het weerstand bieden
aan crisisgedrag door nauwelijks te verdragen frustratie te verdragen en je vaardigheden te gebruiken. Gebruik als je meer ruimte nodig hebt de achterkant van dit blad.
3. Wanneer er een drang optreedt om het probleemgedrag te vertonen, lees dan je voors en tegens door.
Voors

Probleemgedrag
Handelen naar
crisisneigingen

Weerstand
bieden aan een
crisisneiging

Tegens

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Bepaal welke voors en tegens gelden voor de korte termijn (alleen voor vandaag) en welke voor de lange termijn
(na vandaag). Vraag dan aan je wijze geest: Heb je liever een goede dag of een goed leven? Maak een keuze over je
gedrag en doe dit mindful.
Als dit huiswerkblad je helpt om gedrag dat op de vaardigheden is gebaseerd te verkiezen boven crisisgedrag, zorg
dan dat je het ergens hebt liggen waar je het kunt terugvinden, zodat je het als je weer eens in een crisis belandt,
kunt doornemen.

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 3A
(Leerwijzer Frustratietolerantie 5)

Voors en tegens van handelen naar je crisisneigingen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
1. Beschrijf het probleemgedrag waarmee je probeert te stoppen: __________________________________________________
2. Zet de voors en tegens op een rij van handelen naar je crisisneigingen (dat kan zowel een sterke neiging tot
handelen zijn als een sterke neiging om het op te geven) en maak een apart lijstje voor het weerstand bieden
aan crisisgedrag door frustratie te verdragen en je vaardigheden te gebruiken. Gebruik als je meer ruimte
nodig hebt de achterkant van dit blad.
3. Wanneer je een sterke neiging ervaart om het probleemgedrag te vertonen, lees dan je voors en tegens door.
Handelen naar crisisneigingen

Probleemgedrag
Voors

Tegens

Weerstand bieden aan een crisisneiging

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Bepaal welke voors en tegens gelden voor de korte termijn (alleen voor vandaag) en welke voor de lange termijn
(na vandaag). Vraag dan aan je wijze geest: Heb je liever een goede dag of een goed leven? Maak een keuze over je
gedrag en doe dit mindful.
Als dit huiswerkblad je helpt om op de vaardigheden gebaseerd gedrag te verkiezen boven crisisgedrag, zorg dan
dat je het ergens hebt liggen waar je het kunt terugvinden, zodat je het als je weer eens in een crisis belandt kunt
doornemen.

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 4
(Leerwijzer Frustratietolerantie 6-6B)

Je lichaamschemie veranderen met KALM-vaardigheden
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf de situatie waarin je verkeerde, toen je ervoor koos om elke vaardigheid te (be)oefenen. Geef voor en na
het gebruik van de KALM-vaardigheid een score aan je emotionele arousal en je frustratietolerantie. Beschrijf wat
je precies deed. Gebruik indien nodig de achterkant van dit blad.

K

Koud water gebruiken om de temperatuur van mijn gezicht te veranderen
Koud water gebruikt om emoties te veranderen
Situatie:
Arousal: (0 – 100) Voor: _________ Na: _________
Frustratietolerantie (0 = Ik kan het niet aan; 100 = Ik kan dit zeker wel doorstaan)
Voor: _________ Na: _________
Wat ik deed (beschrijf):

A

Ademhaling (langzamer)
Situatie:
Arousal: (0 – 100) Voor: _________ Na: _________
Frustratietolerantie (0 = Ik kan het niet aan; 100 = Ik kan dit zeker wel doorstaan)
Voor: _________ Na: _________
Wat ik deed (beschrijf):

L

Loslaten van spierspanning
Situatie:
Arousal: (0 – 100) Voor: _________ Na: _________
Frustratietolerantie (0 = Ik kan het niet aan; 100 = Ik kan dit zeker wel doorstaan)
Voor: _________ Na: _________
Wat ik deed (beschrijf):

M

Meer en intensief bewegen
Situatie:
Arousal: (0 – 100) Voor: _________ Na: _________
Frustratietolerantie (0 = Ik kan het niet aan; 100 = Ik kan dit zeker wel doorstaan)
Voor: _________ Na: _________
Wat ik deed (beschrijf):
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 4A (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 6B)

Gekoppelde spierontspanning
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Oefen de ontspanning door eerst elke spiergroep aan te spannen terwijl je inademt. Schenk aandacht aan de sensaties van spanning. Laat vervolgens, terwijl je begint uit te ademen, de spanning los terwijl je in jezelf het woord
‘ontspan’ zegt. Schenk aandacht aan de sensaties bij het wegtrekken van de spanning uit je spieren – eerst de
kleine spiergroepen, dan de grotere spiergroepen en ten slotte al je spiergroepen tegelijk. Als de oefening je lukt
en je het verschil tussen gespannen en ontspannen spieren kunt voelen, ga dan de gekoppelde spierontspanning
oefenen door al je spiergroepen tegelijk eerst aan te spannen terwijl je inademt en vervolgens los te laten terwijl je
uitademt en tegelijk het woord ‘ontspan’ in jezelf zegt.
Oefen de gekoppelde spierontspanning dagelijks zo vaak als je kunt en beschrijf je ervaringen in het onderstaande
schema. Zet een vinkje bij het type oefening dat je hebt gedaan: afzonderlijke spieren, spiergroepen of al je spieren
tegelijk.

Dag

Gemiddelde
Aantal keren
geoefend met ge- niveau van ontkoppelde spieront- spanning voor/
na (0 – 100)
spanning

Aantal keren
vaardigheid
gebruikt op
momenten van
spanning of
me overspoeld
voelen

Zet een vinkje bij de spieren die je hebt aangespanGemiddeld
niveau van ont- nen en daarna ontspannen
(plaats er indien nodig
spanning voor/na
meer dan één)
(0 – 100)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
❏□	Afzonderlijke spieren
❏□	Groepen
❏□	Allemaal tegelijk
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 4A (p. 2 van 2)

Beschrijf je ervaringen:

Conclusies over het oefenen en/of vragen over het beoefenen van deze vaardigheid:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 4B
(Leerwijzer Frustratietolerantie 6C)

Effectief heroverwegen en gekoppelde ontspanning
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Stap 1: Beschrijf één voor jouw leven kenmerkende uitlokkende gebeurtenis voor frustratie of een rotgevoel:
Wat leidde tot wat? Wat aan deze gebeurtenis is een probleem voor jou? Wees heel concreet in je antwoorden.
Gebruik beschrijvingen van vaardigheden. Controleer de feiten.

Stap 2: Vraag: ‘Wat moet ik tegen mezelf zeggen (of wat zijn mijn interpretaties en gedachten) over deze
gebeurtenis dat bijdraagt aan mijn stress?’ Schrijf die dingen op.

Stap 3: Heroverweeg de gedachten die een rotgevoel geven. Heroverwegen betekent het herevalueren van de
situaties en haar betekenis op manieren die stressveroorzakende gedachten tegengaan en daardoor stressreacties verminderen. Schrijf zo veel mogelijk effectieve gedachten op om de stressvolle gedachten te vervangen.

Stap 4. Heb je de afgelopen week in je fantasie geoefend met het effectief heroverwegen van een stressvolle
situatie? Ja _____ Nee _____
Als je inderdaad met heroverwegen bezig bent geweest, heeft dit dan geleid tot minder angst dat de situatie nog
eens zou gebeuren? (0 – 5, waarbij 0 = helemaal niet): _______
Welke effectieve gedachten heb je gebruikt om stressveroorzakende gedachten te vervangen?

Stap 5. Heb je geoefend met heroverwegen in combinatie met gekoppelde ontspanning? Ja _____ Nee _____
Als je het heroverwegen met de gekoppelde ontspanning hebt gedaan, heeft dit dan geholpen om je stress
omlaag te krijgen? (0 – 5, 0 = helemaal niet): ____
Welke effectieve gedachten heb je gebruikt ter vervanging van stressveroorzakende gedachten?

Opmerkingen:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 5 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 7)

Afleiden met wijze geest is VAARDIG
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf twee crisissituaties die je zijn overkomen. Beschrijf vervolgens hoe je de VAARDIG-vaardigheden hebt
toegepast.
Crisisgebeurtenis 1: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□
❏□
❏□
❏□
❏□
❏□
❏□

Voer activiteiten uit
Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt, en beschrijf hier
Aandacht voor anderen
hoe je dat deed:
Aan anderen of andere gebeurtenissen toetsen
Roep tegengestelde emoties op
Duw de situatie weg
Intense andere sensaties
Gedachten die anders zijn

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 5 (p. 2 van 2)

Crisisgebeurtenis 2: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□
❏□
❏□
❏□
❏□
❏□
❏□

Voer activiteiten uit
Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt, en beschrijf hier
Aandacht voor anderen
hoe je dat deed:
Aan anderen of andere gebeurtenissen toetsen
Roep tegengestelde emoties op
Duw de situatie weg
Intense andere sensaties
Gedachten die anders zijn

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5
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Wat was de crisis (wat
was de aanleiding waardoor je de vaardigheid
nodig had)?)

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Gedachten die anders zijn

Intense andere sensaties

Duw de situatie weg

Roep tegengestelde
emoties op

Aan anderen of andere
gebeurtenissen toetsen

Aandacht voor anderen

Voer activiteiten uit:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed
je om te oefenen?

Hoeveel tijd
kostte het
gebruik van
deze vaardigheid?

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Frustratietolerantie
(o = Ik kan het niet
aan; 100 = Ik kan het
zeker doorstaan)

Oefen elke afleidingsvaardigheid twee keer en beschrijf je ervaringen als volgt:

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Afleiden met wijze geest is VAARDIG

(Leerwijzer Frustratietolerantie 7)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 5A

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

emotieregulatievaardigheden
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 5B (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 7)

Afleiden met wijze geest is VAARDIG
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Schrijf voor elke VAARDIG-vaardigheid op wat je de afgelopen week hebt gedaan en geef met een getal aan hoe
effectief de vaardigheid je heeft geholpen om frustratie te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan
te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1
Dag

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5

Voer activiteiten uit

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Aandacht voor anderen

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Afzetten tegen anderen of andere gebeurtenissen

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Roep tegengestelde emoties op

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Duw de situatie weg

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 5B (p. 2 van 2)

Dag

Intense andere sensaties

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Gedachten die anders zijn

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Huiswerkblad Frustratietolerantie 6 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 8)

Zelftroost
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf twee crisissituaties die je zijn overkomen. Beschrijf vervolgens hoe je de zelftroostvaardigheden hebt
gebruikt.
Crisisgebeurtenis 1: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ Zien
❏□ Horen
❏□ Ruiken
❏□ Proeven
❏□ Aanraken (voelen)

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt en beschrijf ze
hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het rotgevoel en bood weerstand aan problematische neigingen.

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 6 (p. 2 van 2)

Crisisgebeurtenis 2: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ Zien
❏□ Horen
❏□ Ruiken
❏□ Proeven
❏□ Aanraken (voelen)

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt en beschrijf ze
hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het rotgevoel en bood weerstand aan problematische neigingen.

4

5
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Wat was er aan de hand
dat pijnlijk of stressvol
was (voor zover dit het
geval was)

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Aanraken (voelen):

Proeven:

Ruiken:

Horen:

Zien:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed
je om te oefenen?

Hoeveel tijd
kostte het
gebruik van
deze vaardigheid?

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Frustratietolerantie
(o = Ik kan het niet
aan; 100 = Ik kan het
zeker doorstaan)

Oefen elke zelftroostvaardigheid twee keer en beschrijf je ervaringen als volgt:

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Zelftroost

(Leerwijzer Frustratietolerantie 8)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 6A

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 6B
(Leerwijzer Frustratietolerantie 8)

Zelftroost
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Schrijf voor elke zelftroostvaardigheid op wat je de afgelopen week hebt gedaan en geef met een getal aan hoe
effectief de vaardigheid je heeft geholpen om frustratie te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan
te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1
Dag

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5

Zien

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Horen

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Ruiken

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Proeven

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Aanraken (voelen)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Huiswerkblad Frustratietolerantie 6C (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 8A)

De bodyscan, stap voor stap
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Ga zitten op een stoel of ga op je rug op de grond liggen. Sla je benen niet over elkaar. Leg je armen in een makkelijke houding langs je zij, op je buik of (als je op je billen zit) met je handen op je bovenbenen, handpalmen naar
boven. Laat je ogen gedeeltelijk open om licht naar binnen te laten. Als je op de vloer ligt, leg dan indien nodig een
kussen onder je knieën. Stel je voor dat je adem naar elk volgend lichaamsdeel stroomt, terwijl je aandacht zich
rustig verplaatst naar de hogere lichaamsdelen. Neem een houding van nieuwsgierigheid en belangstelling aan,
terwijl je je aandacht op elk volgend lichaamsdeel richt.
Concentreer je op je ademhaling. Merk op hoe de lucht je lichaam binnenkomt en verlaat.
• Haal een paar keer diep adem en ga daarmee door tot je je prettig en ontspannen begint te voelen.
• Richt je aandacht op de tenen van je linkervoet.
• Merk de sensaties in dat lichaamsdeel op, terwijl je je bewust blijft van je ademhaling.
• Stel je voor dat elke ademhaling naar je tenen stroomt.
• Vraag, terwijl je nieuwsgierig toekijkt: ‘Wat voel ik in dit deel van mijn lichaam?’
• Concentreer je een paar minuten op de tenen van je linkervoet.
• Verplaats dan je aandacht naar de wreef en de hiel van je linkervoet, en blijf daar een paar minuten, terwijl je
aandacht blijft schenken aan je ademhaling.
• Merk de sensaties van warmte of koude op je huid op; merk het gewicht van je voet op de vloer op.
• Stel je voor dat je adem naar de wreef en de hiel van je linkervoet stroomt.
• Vraag: ‘Wat voel ik in de wreef en de hiel van mijn linkervoet?’
• Volg dezelfde procedure en ga verder met je verder linkerenkel, -kuit, -knie, -bovenbeen en -dijbeen.
• Herhaal dit met je rechterbeen en begin met je tenen.
• Ga vervolgens verder met je bekken en onderrug en dan je buik.
• Concentreer je op het rijzen en dalen van je buik, terwijl je adem je lichaam binnenkomt en weer verlaat.
• Ga dan door met je borstkas; je linkerhand, -arm en -schouder; je rechterhand, -arm en -schouder; je hals en
nek, kin, tong, mond, lippen en de onderkant van je gezicht en je neus.
• Merk je ademhaling op, terwijl deze je neusgaten binnenkomt en verlaat.
• Concentreer je daarna op je jukbeenderen, ogen, voorhoofd en schedel.
• Concentreer je tot slot op je kruin.
• En laat dan je hele lichaam los.
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 6C (p. 2 van 2)

Score voor en na bodyscan
Emotie

Frustratietolerantie
(o = Ik kan het
niet aan;
100 = Ik kan
het zeker
doorstaan)

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Maandag

/

/

/

Dinsdag

/

/

/

Woensdag

/

/

/

Donderdag

/

/

/

Vrijdag

/

/

/

Zaterdag

/

/

/

Dag

Hoeveelheid
tijd besteed
aan oefenen
bodyscan?

Hoeveel tijd
kostte het
gebruik van
deze vaardigheid?

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.
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WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Huiswerkblad Frustratietolerantie 7 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 9)

VERBETER het moment
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Crisisgebeurtenis 1: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ Verbeelding
❏□ Realisatie
❏□ Bidden
❏□ Eén ding tegelijk doen
❏□ Toejuichen
❏□ Even vakantie nemen
❏□ Relaxatie

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt en beschrijf ze
hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het rotgevoel en bood weerstand aan problematische neigingen.

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 7 (p. 2 van 2)

Crisisgebeurtenis 2: Niveau van frustratie (0 – 100) Voor: __________ Na: __________
Uitlokkende gebeurtenis waardoor ik van streek raakte (wie, wat, wanneer, waar): Waardoor werd de crisistoestand uitgelokt?

❏□ Verbeelding
❏□ Realisatie
❏□ Bidden
❏□ Eén ding tegelijk doen
❏□ Toejuichen
❏□ Even vakantie nemen
❏□ Relaxatie

Zet links een vinkje bij de vaardigheden die je hebt gebruikt en beschrijf ze
hier:

Beschrijf de uitkomst van het gebruik van de vaardigheden:

Omcirkel een getal om aan te geven hoe effectief de vaardigheden je hebben geholpen om frustratie te verdragen
en met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie erger zou hebben
gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het rotgevoel en bood weerstand aan problematische neigingen.

4

5
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Wat was er aan de hand
dat pijnlijk of stressvol
was (voor zover dit het
geval was)

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Relaxatie

Even vakantie

Toejuichen

Eén ding tegelijk

Bidden

Realisatie

Verbeelding

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed
je om te oefenen?

Hoeveel tijd
kostte het
gebruik van
deze vaardigheid?

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Frustratietolerantie
(o = Ik kan het niet
aan; 100 = Ik kan het
zeker doorstaan)

Oefen elke VERBETER-vaardigheid twee keer en beschrijf je ervaring als volgt:

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

VERBETER het moment

(Leerwijzer Frustratietolerantie 9)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 7A

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 7B (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 9)

VERBETER het moment
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Schrijf voor elke VERBETER-vaardigheid op wat je de afgelopen week hebt gedaan en geef met een getal aan hoe
effectief de vaardigheid je heeft geholpen om frustratie te verdragen en met de situatie om te gaan (door je ervan
te weerhouden iets te doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt). Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1
Dag

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken, verdroeg het rotgevoel en bood weerstand
aan problematische neigingen.

4

5

Verbeelding

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Realisatie

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Bidden

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Eén ding tegelijk

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Toejuichen

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 7B (p. 2 van 2)

Dag

Even vakantie

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Relaxatie

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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Huiswerkbladen bij vaardigheden voor het
accepteren van de realiteit

92

WERKBOEK de dgt-va ardigheden

Huiswerkblad Frustratietolerantie 8
(Leerwijzers Frustratietolerantie 10 – 15 a)

Vaardigheden voor het accepteren van de realiteit
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Zet een vinkje bij twee vaardigheden voor het accepteren van de realiteit, die je de komende week tijdens een
stressvolle situatie gaat (be)oefenen.

❏ Radicale acceptatie
❏	De geest omkeren
❏ Bereidwilligheid

❏ Licht glimlachen
❏ Bereidwillige handen
❏	Mindful aandacht besteden aan de huidige gedachten

Vaardigheid 1. Beschrijf de situatie en hoe je het (be)oefenen van de vaardigheid hebt aangepakt:

Hoe effectief heeft de vaardigheid je geholpen om met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te
doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt)? Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het ‘ondraaglijke’ gevoel en bood
weerstand aan problematische neigingen.

4

5

Heeft deze vaardigheid je geholpen bij het omgaan met onplezierige emoties of neigingen, of om een conflict van
welke aard dan ook te vermijden? Omcirkel Ja of Nee.
Beschrijf in welke opzichten de vaardigheid wel of niet heeft geholpen:

Vaardigheid 2. Beschrijf de situatie en hoe je het (be)oefenen van de vaardigheid hebt aangepakt:
Hoe effectief heeft de vaardigheid je geholpen om met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te
doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt)? Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het ‘ondraaglijke’ gevoel en bood
weerstand aan problematische neigingen.

4

5

Heeft deze vaardigheid je geholpen bij het omgaan met onplezierige emoties of neigingen, of om een conflict van
welke aard dan ook te vermijden? Omcirkel Ja of Nee.
Beschrijf in welke opzichten de vaardigheid wel of niet heeft geholpen:
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Wat was er aan de hand
dat je moeite kostte om te
accepteren?

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Mindful aandacht
besteden aan de huidige
gedachten

Bereidwillige handen:

Licht glimlachen:

Bereidwilligheid:

De geest omkeren:

Radicale acceptatie:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed
je om te oefenen?

Hoe lang
duurde het
(be)oefenen
van acceptatie?

/
/
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie
Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

Acceptatie
(o = Ik kan het niet
aan;
5 = Ik heb hier vrede
mee)

Score voor/na gebruik vaardigheid

Oefen elke vaardigheid voor het accepteren van de realiteit twee keer, en beschrijf je ervaringen als volgt:

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Vaardigheden voor het accepteren van de realiteit

(Leerwijzer Frustratietolerantie 10-15A)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 8A

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

emotieregulatievaardigheden
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 8B (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Frustratietolerantie 10-15A)

Vaardigheden voor het accepteren van de realiteit
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf bij elke vaardigheid voor het accepteren van de realiteit of en hoe je hier de afgelopen week mee hebt
geoefend, en omcirkel een getal (0 – 5) dat jouw ervaring weergeeft met acceptatie van jezelf, je leven, gebeurtenissen van buitenaf. Gebruik de volgende schaal:
Geen acceptatie; ik ben volledig
in ontkenning en/of verzet

1
Dag

Het accepteren lukte me een
beetje of eventjes.

2

3

Volledige acceptatie; ik heb hier
vrede mee. .

4

5

Radicale acceptatie
(beschrijf wat en hoe vaak je hebt geoefend)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

De geest omkeren (beschrijf de tweesprong waarvoor je je
bevond, en wat je hebt gekozen)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Bereidwilligheid (beschrijf de situatie, waar je koppig over was
en hoe je hebt geoefend)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Licht glimlachen
(beschrijf de situatie en hoe je hebt geoefend)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 8B (p. 2 van 2)

Dag

Bereidwillige handen
(beschrijf de situatie en hoe je hebt geoefend)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
Dag

Mindful aandacht besteden aan de huidige gedachten
(beschrijf welke gedachten er door je hoofd gingen en hoe je je
eigen gedachten observeerde)

_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
_________________/_____________________________________________________________________________________________ Effectiviteit: _____________________
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 9
(Leerwijzers Frustratietolerantie 11 – 11B)

Radicale acceptatie
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Bedenk wat jij radicaal moet accepteren
1.

Maak een lijstje van twee heel belangrijke dingen in je leven van dit moment die jij radicaal moet accepteren. Geef beide dingen een cijfer dat aangeeft in welke mate je dit deel van je leven accepteert: van 0 (geen
acceptatie, ik ben in volledige ontkenning of verzet) tot 5 (volledige acceptatie, ik heb er vrede mee). Let op:
als je dit onderdeel al hebt gedaan, hoef je het niet nog eens te doen, tenzij er iets is veranderd.
Wat ik moet accepteren
(acceptatie, 0 – 5)
1.

(

)

2.
(
)
2. Maak een lijstje van twee minder belangrijke dingen in je leven die je deze week moeite kosten om te accepteren. Geef vervolgens net als hierboven je acceptatie een score.
Wat ik moet accepteren
(acceptatie, 0 – 5)
1.

(

)

2.

(

)

Verfijn je lijst
3. Bekijk de twee bovenstaande lijstjes. Check de feiten. Check op interpretaties en meningen. Verzeker je
ervan dat datgene wat je probeert te accepteren daadwerkelijk waar is. Check op oordelen. Vermijd ‘goed’,
‘fout’ en oordelend taalgebruik. Herschrijf indien nodig de bovenstaande zinnen, zodat ze feitelijk en nietoordelend worden.
4. Kies één ding uit de lijst met heel belangrijke dingen en één uit die met minder belangrijke dingen.
1.
2.
5. Sta in gedachten stil bij elk van deze feiten of gebeurtenissen afzonderlijk, en sta je wijze geest toe om radicaal te accepteren dat dit inderdaad feiten over jouw leven zijn. Zet een vinkje bij elk van de onderstaande
oefeningen die je hebt gedaan.

❏	Geobserveerd dat ik de realiteit ter discussie stelde ❏	Terwijl ik dacht aan wat ik moet accepteren, aanof ertegen vocht.
	Mezelf
eraan herinnerd dat de realiteit is zoals ze is.
❏
❏ Stilgestaan bij de mogelijke oorzaken van de realiteit en niet-oordelend geaccepteerd dat oorzaken
bestaan.
	Geoefend
met accepteren tot het gaatje, met mijn
❏
hele wezen (geest, lichaam, ziel).
❏	Geoefend met tegengesteld handelen.
❏ Coping vooraf toegepast op gebeurtenissen die
onacceptabel leken.

dacht geschonken aan mijn lichamelijke sensaties.
	Mezelf
toegestaan om teleurstelling, verdriet of
❏
rouw te voelen.
❏ Erkend dat het leven ook als er pijn is de moeite
waard kan zijn.
	Voors
en tegens gedaan van acceptatie tegenover
❏
ontkenning en afwijzing.

❏	Anders:

6. Geef een score aan je mate van acceptatie na het (be)oefenen van radicale acceptatie:
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Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Coping vooraf geoefend:

Tegengesteld handelen geoefend:

Beoefend met mijn hele zelf:

Stilgestaan bij de oorzaken van
de realiteit:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed je om
te oefenen?

Hoe lang
duurde het
(be)oefenen
Wat was er aan de hand
van
dat je moeite kostte om te
acceptatie?
accepteren?

(Be)oefen elke vaardigheid twee keer. Beschrijf en scoor je ervaring hieronder.

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie
Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

Acceptatie
(o = Ik kan het
niet aan;
5 = Ik heb hier
vrede mee)

Score voor/na gebruik vaardigheid

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Radicale acceptatie (be)oefenen

(Leerwijzers Frustratietolerantie 11-11B)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 9A (p. 1 van 2)

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid
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Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Voors en tegens gedaan:

Erkend dat het leven de moeite
waard is:

Teleurstelling/rouw toegelaten:

Aandacht geschonken aan
lichamelijke sensaties:

Wanneer oefende je deze
vaardigheid, en wat deed je om
te oefenen?

Hoe lang
duurde het
(be)oefenen
Wat was er aan de hand
van
dat je moeite kostte om te
acceptatie?
accepteren?

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie
Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

Acceptatie
(o = Ik kan het
niet aan;
5 = Ik heb hier
vrede mee)

Score voor/na gebruik vaardigheid

Huiswerkblad Frustratietolerantie 9A (p. 2 van 2)

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 10
(Leerwijzers Frustratietolerantie 12, 13)

De geest omkeren, bereidwilligheid, koppigheid
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
(Be)oefen elke vaardigheid en geef je mate van acceptatie van de werkelijkheid een score zoals die voor en na het
oefenen is: van 0 (helemaal geen acceptatie) tot 5 (ik heb er vrede mee). Noteer onder de score wat je concreet
hebt gedaan.
De geest omkeren: Acceptatie

Voor: __________ Na: __________

Observeer het niet-accepteren. Wat heb je geobserveerd? Wat kostte je moeite om te accepteren?

Spreek voor jezelf een commitment uit om te accepteren wat onacceptabel voelt. Hoe heb je dit gedaan?

Beschrijf je plan om jezelf, de volgende keer dat je dreigt af te dwalen van de weg van acceptatie, hierop te
betrappen.

Bereidwilligheid: Acceptatie Voor: __________ Na: __________/Bereidwilligheid Voor: __________ Na: __________
Beschrijf effectief gedrag dat je vertoonde om dichter bij een doel te komen.

Merk koppigheid op. Beschrijf in wat voor opzichten je niet effectief deelneemt aan de wereld zoals die is, of
in wat voor opzicht je iets niet doet dat wel nodig is om dichter bij een doel te komen.

Beschrijf hoe je het (be)oefenen van radicale acceptatie van je koppigheid hebt aangepakt.

Spreek voor jezelf een commitment uit om te accepteren wat onacceptabel voelt. Hoe heb je dit gedaan?

Beschrijf wat voor bereidwilligs je hebt gedaan.
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 11 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 14, 14A)

Licht glimlachen en bereidwillige handen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf hoe je de afgelopen week hebt geoefend met licht glimlachen en bereidwillige handen. Oefen dagelijks
minstens één keer. Oefen op momenten dat je emotioneel niet van slag bent en op momenten dat je wel van slag
bent.
Zet een vinkje bij elk van de volgende oefeningen die je hebt gedaan.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1.	De lichte glimlach gedaan ’s morgens
direct na het ontwaken
2.	De lichte glimlach gedaan op vrije momenten.
3.	De lichte glimlach samen met bereidwillige handen gedaan, terwijl ik naar
muziek luisterde.
4.	De lichte glimlach samen met bereidwillige handen gedaan als ik geïrriteerd was.
5.	De lichte glimlach liggend gedaan.
6.	De lichte glimlach zittend gedaan.
7.	De lichte glimlach gedaan, terwijl ik
over straat liep.

❏	  8.

De lichte glimlach samen met bereidwillige handen gedaan, terwijl ik me gekwetst voelde.
❏	  9.	De lichte glimlach samen met bereidwillige handen gedaan, toen ik iets niet wilde accepteren.
10.	De
lichte glimlach samen met bereidwillige handen ge❏
daan op een moment dat ik me echt boos voelde worden
❏ 11.	De lichte glimlach gedaan, terwijl ik negatieve gedachten had.
12.	De
lichte glimlach gedaan, terwijl ik niet kon slapen.
❏
13.	De
lichte glimlach gedaan met iemand anders.
❏

❏

14.	Anders:

Beschrijf het (be)oefenen van licht glimlachen en bereidwillige handen
1. Situatie:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 11 (p. 2 van 2)

2. Situatie:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5

3. Situatie:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5
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Wat kostte je (eventueel)
moeite om te accepteren?

Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

Zondag

Wat deed je om het toelaten
van je gedachten te oefenen?

Hoe lang
duurde het
(be)oefenen
van
acceptatie?

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie
Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

Acceptatie
(o = Ik kan het
niet aan;
5 = Ik heb hier
vrede mee)

Score voor/na gebruik vaardigheid

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

Oefen de lichte glimlach/bereidwillige handen dagelijks twee keer. Beschrijf hoe je het oefenen hebt aangepakt en wat je probeerde te accepteren. (Voor
ideeën zie huiswerkblad Frustratietolerantie 11).

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Oefeningen in licht glimlachen en bereidwillige handen

(Leerwijzers Frustratietolerantie 14, 14A)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 11A
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 12 (p. 1 van 2)
(Leerwijzers Frustratietolerantie 15, 15A)

Mindful aandacht besteden aan de huidige gedachten
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Beschrijf hoe je de afgelopen week hebt geoefend met je gedachten observeren. Oefen het observeren van je
gedachten dagelijks minstens één keer. Richt je daarbij niet alleen op gedachten die pijnlijk, beangstigend of vol
boosheid zijn; observeer ook plezierige of neutrale gedachten en wees daar mindful voor. Oefen bij elke gedachte
eerst met zeggen ‘De gedachte (beschrijf de gedachte) ging door mijn hoofd.’ Oefen vervolgens een of meer strategieën voor het observeren en loslaten van gedachten.
Zet een vinkje bij elk van de volgende oefeningen die je hebt gedaan.
❏	  1. Woorden en een bepaalde toon gebruikt om een woord steeds opnieuw te herhalen; zo snel als ik kon; heel,
heel langzaam; met een ander stemgeluid dan dat van mezelf; als een dialoog in een komische tv-serie; of
zingend.
	 
2.	Mijn
gezicht en lichaam ontspannen, terwijl ik me voorstelde dat ik mijn gedachten accepteerde als sen❏
saties van mijn brein.
❏	  3.	Me voorgesteld wat ik zou doen als ik ermee ophield om alles te geloven wat ik denk.
❏	  4.	In mezelf gezegd wat ik zou doen als ik mijn gedachten niet als feiten zou beschouwen.
❏	  5.	Geoefend met van mijn gedachten houden, terwijl ze door mijn hoofd gingen.
❏	  6.	Mijn aandacht weer gericht op de sensaties toen ik vermijdend werd door me zorgen te maken of te doemdenken.
❏	  7.	Mijn gedachten laten komen en gaan, terwijl ik me concentreerde op het observeren van mijn adem die
mijn lichaam binnenkwam en weer verliet.
	 
8.	De
gedachte als een gedachte benoemd, terwijl ik zei: ‘De gedachte (beschrijf de gedachte) kwam in mijn
❏
hoofd op.’
❏	  9.	Gevraagd: ‘Waar kwam de gedachte vandaan?’ en mijn geest geobserveerd, terwijl die dit probeerde te
achterhalen.
❏ 10. Een stapje terug gedaan uit mijn geest, alsof ik op een bergtop stond.
❏ 11. Scannen op lichamelijke sensaties en scannen op gedachten afgewisseld.
❏ 12.	Me voorgesteld dat de gedachten langskwamen op een lopende band; boten op een rivier waren; treinstellen waren op een spoorlijn; op bladeren geschreven stonden die met de stroom meedreven op een rivier;
vleugels hadden en konden wegvliegen; wolken waren die langs de hemel dreven; of de deuren van mijn
geest in- en uitliepen. (Onderstreep het beeld dat jij hebt gebruikt.)

❏

13.	Anders:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 12 (p. 2 van 2)

Beschrijf de gedachten waarvoor je de afgelopen week mindful bent geweest.

1. Gedachte:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5

2. Gedachte:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5

3. Gedachte:
Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt of noem de nummers uit de lijst hierboven:

Omcirkel hoe effectief dit je hielp om meer mindful en minder reactief te worden:
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5
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Vrij naar een niet-gepubliceerd huiswerkblad door Seth Axelrod, met zijn toestemming.

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

Zondag

Hoe lang
duurde het
toepassen van
Wat deed je om het
toelaten van je gedachten Wat kostte je (eventueel) deze vaardigheid?
te oefenen?
moeite om te accepteren?

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

Intensiteit
positieve
emotie
(0 – 100)

/

Acceptatie
(o = Ik kan het niet
aan; 5 = Ik heb hier
vrede mee)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Intensiteit
negatieve
emotie
(0 – 100)

Emotie

Score voor/na gebruik vaardigheid

Conclusies of vragen
over het (be)oefenen
van deze vaardigheid

Oefen het vrijlaten van de geest twee keer per dag. Beschrijf de strategieën die je hebt gebruikt om je gedachten toe te laten. Beschrijf welke gedachten je
had. (Voor ideeën zie huiswerkblad Frustratietolerantie 12).

Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________

Oefeningen in mindful aandacht besteden aan de huidige gedachten

(Leerwijzers Frustratietolerantie 15, 15A)

Huiswerkblad Frustratietolerantie 12A
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 13
(Leerwijzers Frustratietolerantie 16 – 21)

Vaardigheden voor als de crisis een verslaving is
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Zet een vinkje bij twee vaardigheden voor het opgeven van de verslaving om de komende week mee te oefenen
tijdens een stressvolle situatie:

❏□	Abstinentie voorbereiden
❏□ Schadebeperking voorbereiden
❏□ Een heldere geest (be)oefenen
❏□ Op zoek gaan naar bekrachtigers van abstinentie
❏□ Zorgen voor meer niet-verslavende plezierige ge-

❏□	Gedurende ______ dagen experimenteren met abstinentie
□
❏ Bruggen opblazen
❏□	Nieuwe bruggen bouwen
❏□	Alternatieve rebellie (be)oefenen
❏□	Adaptieve ontkenning (be)oefenen

beurtenissen

Vaardigheid 1. Beschrijf de situatie en hoe je de vaardigheid hebt geoefend:

Hoe effectief hielp de vaardigheid je met de situatie om te gaan (weerhield deze je ervan iets te doen waarmee je
de situatie nog erger zou hebben gemaakt)? Omcirkel een van de onderstaande getallen.
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het ‘ondraaglijke’ gevoel en bood
weerstand aan problematische neigingen.

4

5

Heeft deze vaardigheid je geholpen bij het omgaan met onplezierige emoties of neigingen, of om een conflict van
welke aard dan ook te vermijden? Omcirkel Ja of Nee.
Beschrijf in welke opzichten de vaardigheid wel of niet heeft geholpen:

Vaardigheid 2. Beschrijf de situatie en hoe je de vaardigheid hebt geoefend:
Hoe effectief heeft de vaardigheid je geholpen om met de situatie om te gaan (door je ervan te weerhouden iets te
doen waarmee je de situatie nog erger had gemaakt)? Gebruik de volgende schaal:
Ik kon de situatie nog steeds niet
aan, zelfs geen minuut langer.

1

Ik kon er een beetje mee omgaan, in
elk geval een poosje. Het hielp een
beetje.

2

3

Ik kon de vaardigheden gebruiken,
verdroeg het ‘ondraaglijke’ gevoel en bood
weerstand aan problematische neigingen.

4

5

Heeft deze vaardigheid je geholpen bij het omgaan met onplezierige emoties of neigingen, of om een conflict van
welke aard dan ook te vermijden? Omcirkel Ja of Nee.
Beschrijf in welke opzichten de vaardigheid wel of niet heeft geholpen:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 14 (p. 1 van 3)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 17)

Plannen maken voor dialectische abstinentie
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Probleemgedrag:
Zet een vinkje bij elke activiteit en beschrijf wat je hebt gedaan.

Plan voor abstinentie
Om de kans dat ik stop met
zo groot mogelijk te maken, moet ik streven
naar abstinentie.
❏□	Activiteiten plannen om te doen in plaats van het probleemgedrag (bijv. werken, een hobby kiezen, een steungroepbijeenkomst bezoeken, vrijwilligerswerk doen). Die activiteiten zijn:

❏□	Tijd doorbrengen met of terugvallen op mensen die me bekrachtigen voor het niet vertonen van probleemgedrag en wel vertonen van effectief gedrag (bijv. effectieve vrienden en familie, collega’s, werkgevers, mijn
therapeut, mensen uit de groep. Die mensen zijn:

❏□	Mezelf herinneren aan redenen om abstinent te blijven en effectief te zijn (bijv. om langetermijndoelen te
kunnen bereiken, om relaties te krijgen of behouden, geld te besparen, me niet te hoeven schamen). Dit zijn:

❏□

Bruggen opblazen naar mensen die een verleiding zijn (bijv. hun telefoonnummers verliezen, hen ontvrienden
op sociale media, tegen ze zeggen dat ze geen contact meer met me moeten zoeken, zorgen dat ze niet meer
met mij willen omgaan). Die mensen zijn:

❏□	Dingen die me aan probleemgedrag doen denken of verwijzingen ernaar vermijden. Die zaken en verwijzingen zijn:
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Huiswerkblad frustratietolerantie 14 (p. 2 van 3)

❏□	Vaardigheden gebruiken (dingen om te doen, om drang te vermijden, intermenselijke effectiviteit, frustratietolerantie, emotieregulatie, mindfulness). De vaardigheden die mij het beste helpen:

□

❏	Alternatieve manieren vinden om te rebelleren. Dit zijn:

□

❏

Publiekelijk aankondigen dat ik abstinentie en effectief gedrag heb omarmd.

Plan voor schadebeperking
Als ik een keer de fout inga, wil ik niet dat dit uitmondt in een echte terugval. Om een terugval te voorkómen, moet
ik een plan hebben om mijn evenwicht te hervinden en de abstinentie en effectiviteit weer op te pakken.
❏□	Mijn therapeut, buddy, of begeleider bellen voor vaardigheidscoaching. Zijn of haar telefoonnummer is:

❏□

Contact leggen met andere effectieve mensen die kunnen helpen (bijv. vrienden of familie, mensen uit de
groep). Deze mensen zijn:

❏□	De verleidingen wegdoen (bijv. drugs, troostvoedsel); mezelf omringen met zaken die effectief gedrag stimuleren (zoals fitnesskleding, fruit).

❏□	De vaardigheden en leerwijzers uit DGT doorlezen. De nuttigste vaardigheden/leerwijzers voor mij zijn:

❏□

Om schuld en schaamte tegen te gaan kun je tegengesteld handelen herhalen (leerwijzer Emotieregulatie 10).
Als geen enkele andere optie werkt, ga dan naar een bijeenkomst van de Anonieme X (over welk type verslaving maakt niet uit) en vertel daar dat je de fout bent ingegaan.

❏□	Gevoelens van controleverlies kun je tegengaan met de vaardigheden voor Bouwen aan meesterschap en
anticiperen op een situatie (leerwijzer Emotieregulatie 19) en De feiten checken (leerwijzer Emotieregulatie 8).
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Huiswerkblad frustratietolerantie 14 (p. 3 van 3)

❏□	Intermenselijke vaardigheden (leerwijzers Intermenselijke effectiviteit 5 – 7), zoals hulp vragen aan vrienden
en familie, een buddy of mentor, de dominee of een therapeut, kunnen ook helpen. Als je in een isolement
verkeert, dan kun je vaak hulp krijgen via online-steungroepen. Deze mensen of groepen zijn:

❏□

Een ketenanalyse doen om te achterhalen wat de aanleiding was dat je de fout bent ingegaan (algemene
leerwijzers 7, 7A).

❏□	Direct aan probleemoplossing doen om een manier te vinden om ‘weer op het goede pad te komen’ en eventuele schade die je hebt veroorzaakt te repareren (leerwijzer Emotieregulatie 12).

❏□
❏□

Jezelf afleiden, aan zelftroost doen en het moment verbeteren.
Jezelf toejuichen met woorden van aanmoediging (bijv. ‘Eén keer de fout ingaan is geen ramp,’ ‘Geef niet op’,
‘Nu niet koppig worden,’ ‘Ik kan nog steeds de keuze maken om weer de goede kant op te gaan’). Mijn uitspraken waarmee ik mezelf toejuich zijn:

❏□	Voors en tegens doen van nu opnieuw stoppen.
❏□ Je verre houden van extreem denken. Altijd een middenweg zoeken. Laat één uitglijder niet uitmonden in een
ramp.
Extreem denken:

Middenweg:

❏□

Ik ben nog niet gestopt; daarom ben ik verloren
en kan ik het net zo goed opgeven.

❏□

Eén keer de fout ingaan veroordeelt me niet tot
nooit meer stoppen.

❏□

Nu ik eenmaal in de fout ben gegaan, kan ik net
zo goed doorgaan.

❏□

Ik ben de fout ingegaan, maar dat betekent niet
dat een blijvende terugval onvermijdelijk is. Ik
kan effectief zijn en nu opstaan.

❏□

Ik heb een afspraak gemist, dus het is gedaan
met de behandeling.

❏□

Ik heb een afspraak gemist, maar ik kan naar de
kliniek gaan om mijn therapeut zo snel mogelijk
te zien.

❏□

Anders:

❏□

Anders:

❏□

Anders:

❏□

Anders:

❏

Jezelf opnieuw committeren aan honderd procent totale abstinentie.

□
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 15
(Leerwijzer Frustratietolerantie 18, 18A)

Van een cleane geest naar een heldere geest
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Zet een vinkje bij elke gedraging van een cleane geest die je van plan bent de komende week te veranderen. Schrijf
de komende week de gedraging van een heldere geest op, waarmee je die van de cleane geest hebt vervangen.

Gedragingen van een cleane geest

Gedragingen van een heldere geest ter vervanging

1. Schijnbaar onbelangrijk gedrag vertonen dat in
het verleden onvermijdelijk tot probleemgedrag
leidde.
2. 	Denken: Ik heb mijn lesje wel geleerd.
3. Denken: Ik kan mijn verslaving wel onder controle houden.
4. Denken: Ik heb niet echt een verslavingsprobleem.
5. Stoppen met of de dosering verlagen van medicatie die helpt tegen de verslaving.
6. Je in omgevingen ophouden waar anderen verslavingsgedrag vertonen.
7. 	Vrienden blijven zien die nog steeds verslaafd
zijn.
8. Samenleven met mensen die verslaafd zijn.
9. 	Verslavingsparafernalia niet weggooien.
10. Extra geld op zak hebben.
11. Onverantwoordelijk met rekeningen omspringen.
12. 	Gekleed gaan als een verslaafde.
13. 	Niet naar bijeenkomsten gaan.
14. Jezelf isoleren.
15. 	Geloven: Ik kan dit alleen.
16. Problemen negeren die de verslaving voeden.
17. Je gedragen alsof wilskracht het enige is wat je
nodig hebt.
18. 	Denken: Ik kan dit niet aan.
19. 	Anders:
20. Anders:
21. 	Anders:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 16
(Leerwijzer Frustratietolerantie 19)

Niet-verslaafd gedrag bekrachtigen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Zet een vinkje bij elke poging die je hebt gedaan om bekrachtigers van verslaving te vervangen door bekrachtigers van abstinentie en beschrijf wat je deed.
❏□ 1. Op zoek gegaan naar mensen om tijd mee door te brengen die niet verslaafd zijn. Beschrijf wat je deed en
wie je vond.

❏□ 2. 	Gezorgd voor meer plezierige, niet-verslavende activiteiten. Beschrijf de activiteiten.

❏□ 3. 	Geëxperimenteerd met verschillende groepen en verschillende activiteiten. Beschrijf wat je hebt gedaan
en ontdekt.

❏□ 4.

Een of meer stappen gezet om te werken aan positieve gebeurtenissen ter vervanging van de verslaving.
Beschrijf.

Zet een vinkje bij je pogingen tot experimenteren met abstinentie en beschrijf wat je deed.

❏□ 5. 	Heb me gecommitteerd aan ______ dagen abstinentie. (Bleef ______ dagen abstinent.)
Beschrijf je abstinentieplan en hoe je dit ten uitvoer hebt gebracht. (Zie huiswerkblad Frustratietolerantie 14).

❏□ 6.

Observeer en beschrijf de positieve gebeurtenissen uit de periode waarin je geen verslavingsgedrag vertoonde.
Niet-verslavende activiteit
Positieve gebeurtenissen en gevolgen
________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 17
(Leerwijzer Frustratietolerantie 20)

Bruggen opblazen en nieuwe bruggen bouwen
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Geef een score aan de kracht waarmee je de deur van je verslaving achter je hebt dichtgeslagen, van 0 (geen intentie om met het verslavingsgedrag te stoppen) tot 100 (volledig en absoluut commitment om te stoppen): ________ .
Ga in de wijze geest en geef opnieuw een score aan de mate waarin je de deur hebt dichtgeslagen: ________ .
Maak een lijstje van alle dingen in je leven die de verslaving mogelijk maken. Zet een vinkje bij de dingen die je
wegdoet.

❏
❏
❏

❏
❏
❏

Maak een lijstje van alle mensen die je in de verleiding brengen en van andere contactgegevens die je nodig hebt om
met het verslavingsgedrag door te gaan. Zet een vinkje bij degene die je ‘wist’ of van wie je je anderszins ontdoet.

❏
❏
❏

❏
❏
❏

Maak een lijstje van alle dingen die de verslaving onmogelijk zouden maken. Zet een vinkje bij de dingen die je doet.

❏
❏
❏

❏
❏
❏

Beschrijf beelden die je kunt gebruiken om hunkeringen te helpen verminderen:

Zet een vinkje bij elke strategie die je hebt gebruikt om te vechten tegen de drang tot verslavingsgedrag.

❏□	Als de drang toesloeg bleef ik nieuwe beelden voor me zien:
❏	Ik keek naar bewegende beelden:
❏□	Ik omringde mezelf met nieuwe geuren:
❏□	Ik deed aan drangsurfen:
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 18 (p. 1 van 2)
(Leerwijzer Frustratietolerantie 21)

Het (be)oefenen van alternatieve rebellie en adaptieve ontkenning
Inleverdatum: ________________________ Naam: ____________________________________________ Startweek: ________________
Plannen voor alternatieve rebellie voor als de drang om te rebelleren met verslavingsgedrag opkomt:

❏□ 1.
❏□ 2.
❏□ 3.
Beschrijf wat je daadwerkelijk deed als alternatief gedrag in plaats van toegeven aan verslavingsgedrag:

❏□ 1.
❏□ 2.
Omcirkel het getal dat aangeeft hoe effectief de alternatieve rebellie je hielp om je door de drang heen te slaan
zonder aan de verslaving toe te geven.
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5

Zet een vinkje bij de vaardigheden voor adaptieve ontkenning, die je hebt gebruikt om de drang te hanteren
en beschrijf wat je deed:

❏□ 1.

Een drang tot probleemgedrag herformuleren als iets anders: .

Omcirkel het getal dat aangeeft hoe effectief dit je hielp om de drang te doorstaan zonder aan de verslaving
toe te geven.
Niet effectief

1

❏□ 2.

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5

Verslavingsgedrag uitstellen gedurende _____ minuten, _____ keer: _____________

Omcirkel het getal dat aangeeft hoe effectief dit je hielp om je door de drang heen te slaan zonder aan de
verslaving toe te geven.
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5
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Huiswerkblad Frustratietolerantie 18 (p. 2 van 2)

❏□ 3.

Herinnerde mezelf eraan dat ik de abstinentie slechts een uur, een dag of _______ hoefde vol te houden.

Omcirkel het getal dat aangeeft hoe effectief dit je hielp om je door de drang heen te slaan zonder aan de
verslaving toe te geven.
Niet effectief

1

Een beetje effectief

2

3

Zeer effectief

4

5
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