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Kennismaken met je zorgen

1 Beschrijf een situatie die je kortgeleden hebt meegemaakt waarin je enige angst voelde. Vergeet niet om 

het wat, waar en waarom van deze situatie te beschrijven. 

Is er iets wat je had kunnen veranderen aan deze situatie waardoor ze minder angst bij je had uitgelokt? 

Was er iets wat je had kunnen veranderen om de situatie wat prettiger te maken? 

Maak een lijst van de dingen die je niet had kunnen veranderen in deze situatie. Waarover had je geen 

controle? 

Beschrijf een situatie die je kortgeleden hebt meegemaakt waarin je je kalm of op je gemak voelde. 

Beschrijf je gedachten over deze kalme situatie. Wat dacht je toen? Hoe voelde je je toen? 

Als je je in een situatie bevindt die je angstig maakt, wat zou er dan veranderen als je in staat zou zijn om 

je gedachten en de situatie te accepteren zoals ze zijn? 
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Angsthiërarchie

Onze lichamen reageren op verschillende manieren en met verschillende intensiteit op zorgen. Het is 

belangrijk om te begrijpen welke situaties zorgen bij je teweegbrengen en hoe je lichaam hierop reageert. 

Hieronder zie je een piramide waarin je gaat aangeven hoe je reageert op angst of zorgen. Schrijf onderaan 

de piramide (1) alledaagse activiteiten op die weinig tot geen spanning geven. Ga door met het opschrijven 

van voorbeelden van situaties van steeds grotere intensiteit terwijl je stijgt in de piramide (lagen 2 tot en met 

4). Bovenaan de piramide (5) schrijf je de dingen op die de heftigste zorgen bij je teweegbrengen.
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 Jouw zorg

Zorgen zien er bij iedereen anders uit. Teken in onderstaande cirkel hoe jouw zorg er volgens jou uitziet. 

Geef je zorg een naam. Dit helpt je om er afstand van te nemen. Nu is het geen zorg meer die binnenin 

je schuilt, maar iets wat een duidelijke vorm krijgt. Nu kun je ertegen vechten en ervoor zorgen dat ze 

‘weggaat’.
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 ‘Goede’ zorgen versus ‘slechte’ zorgen

Deze activiteit is bedoeld om je te helpen goede zorgen en slechte zorgen en het verschil daartussen te 

begrijpen. Een ‘goede’ zorg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je je zorgen maakt over een toets die je moet 

maken, wat je motiveert om ervoor te leren. Een ‘slechte’ zorg kan er een zijn die je belemmert in je dage-

lijkse routine (bijvoorbeeld niet naar school gaan, omdat je je te veel zorgen maakt over welk cijfer je zult 

halen voor een toets). Schrijf een paar eigen voorbeelden op van goede en slechte zorgen.

Goede zorgen Slechte zorgen
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Detective

Bespreek met de cliënt dat angstige gevoelens vaak gebaseerd zijn op irrationele gedachten. Laat de cliënt 

een angstige gedachte benoemen. Vraag hem of hij wil doen alsof hij een detective is, en laat hem zo veel 

mogelijk feiten en aanwijzingen vinden om deze angstige gedachte te ontkrachten. Laat de cliënt deze 

angstige gedachte vervangen door een gezondere en realistischere gedachte. Herhaal de oefening zo vaak 

als nodig voor elke aanvullende angstige gedachte.

Het angstige gevoel komt van deze gedachte:

Aanwijzingen die zeggen dat je angstige gedachte niet klopt:

Realistische gedachte/bewering:Schat in hoe vaak de cliënt deze 
angstige gedachten ervaart.
Laat de cliënt deze oefening elke keer 
doornemen als de gedachte terugkeert.
Houd veranderingen bij in frequentie 
en intensiteit.
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 Je zorgen wegen

Elke nieuwe situatie brengt voordelen en zorgen (nadelen) met zich mee die je gedrag kunnen veranderen. 

Schrijf een gedachte of gebeurtenis op die je bezorgd maakt. Laten we de voordelen en nadelen tegen elkaar 

afwegen en bekijken wat je kunt doen om de bron van je zorgen weg te nemen. Stel dat je het spannend 

vindt om je aan te sluiten bij een nieuwe voetbalploeg. Voordelen kunnen zijn: nieuwe vrienden maken en 

nieuwe vaardigheden leren. Nadelen kunnen zijn: niemand zal me aardig vinden en het gevoel hebben dat 

je niet goed genoeg bent. Schrijf onderaan de bladzijde je plan van aanpak uit, met copingvaardigheden en 

herkaderde gedachten, om je zorgen te overwinnen. Bijvoorbeeld: ik ga oefenen met voetballen voordat ik 

aan de eerste training begin, zodat ik me zekerder voel over het beginnen bij de nieuwe ploeg en beter voor-

bereid ben.

Voordelen Nadelen

Probleem en dingen die ik zou kunnen doen
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 Gedachten, reacties en gevoelens

Teken, kleur of schrijf in onderstaande figuur wat er met of in je lichaam gebeurt als je je zorgen maakt of 

angstig en/of zenuwachtig bent. Schrijf op hoe je je voelt en wat je denkt door deze reacties in je lichaam. 

Denk na over wat dit voor je betekent en hoe je de problemen rond deze lichamelijke reacties en gevoelens 

kunt oplossen.
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 Hoe reageer je op je zorgen?

We reageren allemaal anders op zorgen. Er zijn mentale en lichamelijke reacties. (Een lijst met voorbeel-

den van beide vind je hieronder.) Wijs één gebeurtenis aan die heel weinig angst bij je veroorzaakt en één 

waardoor je veel angst voelt. Zijn er verschillen? Zijn er overeenkomsten? Zijn er verschillende copingvaar-

digheden die je kunt gebruiken, gebaseerd op hoe je reageert?

Voorbeelden:

Mentaal Moeite met concentreren, vervelende gedachten, uitgaan van het ergste

Lichamelijk Onrust, je hart gaat tekeer, buikpijn, trillerig, slapeloosheid, duizeligheid, spanning in je spieren, 
zweterige handen

Gebeurtenis met weinig angst/zorgen Gebeurtenis met veel angst/zorgen

Mentaal

Lichamelijk

Manieren 

om ermee 

om te gaan

184



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

 Logboek van gedachten en gevoelens

Een logboek bijhouden is een handige manier om meer inzicht te krijgen in de invloed die negatieve 

gedachten of zorgen hebben. Houd een logboek bij van je opdringende gedachten, om een beter beeld te 

krijgen van wat angsten met je doen. Als je een negatieve gedachte hebt, of een gedachte die steeds weer 

terugkomt, beschrijf dan de gebeurtenis, hoe je je voelde, hoelang het gevoel aanhield en wat er gebeurde 

door deze zorg. (Miste je misschien een kans? Kon je weer terugkeren naar een groep? Ben je een bepaalde 

persoon of activiteit uit de weg gegaan?)

Gebeurtenis 

(tijdstip, mensen 
die erbij waren, 

situatie)

Negatieve 

gedachte of zorg

Gevoelens en waarom Hoelang de 

gevoelens 

aanhielden

Resultaat
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 Met anderen praten

Denk aan de verschillende groepen mensen met wie je dagelijks omgaat. Maak indien mogelijk per groep 

een lijst van bepaalde personen (bijvoorbeeld familie: moeder, vader, zus, tante enzovoort). Hoe goed voel je 

je op je gemak bij iedere persoon? Hoe gemakkelijk je je voelt, kan ook verschillen binnen de groep. Gebruik 

hierbij een schaal die loopt van 1 tot en met 5. 1 betekent heel erg op je gemak en 5 betekent wat minder.

Hoe goed voel ik me op mijn 

gemak?

Wat durf ik makkelijk te zeggen 

en te doen?

Familie

Vrienden

Mensen uit de buurt 

(bijvoorbeeld leraar, sportleraar)

Mensen met autoriteit (bijv. 

politieagent, dokter)

Onbekenden
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 Positief denken

Bedenk voor de volgende situaties een onhandige of negatieve gedachte die meteen in je hoofd opkomt. 

Vervang haar door een positieve gedachte.

1 Je wordt gevraagd om iets te zeggen voor een grote groep.

Niet-helpende gedachte:  

Positieve gedachte:  

2 Je moet een groot project afmaken in weinig tijd.

Niet-helpende gedachte:  

Positieve gedachte:  

3 De leraar komt ineens met een toets aanzetten.

Niet-helpende gedachte:  

Positieve gedachte:  

4 Je bent voor het eerst op een nieuwe school en je kent niemand.

Niet-helpende gedachte:  

Positieve gedachte:  

5 Je zit naast iemand die ziek is.

Niet-helpende gedachte:  

Positieve gedachte:  
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 Cirkel van vertrouwen

Denk aan de mensen in je leven die je steunen en op wie je kunt vertrouwen (vrienden, familie). Wat zoek je 

in een vriend? Noem in onderstaande cirkels positieve dingen over jezelf en over vrienden en volwassenen 

die je vertrouwt. Wat hebben jullie gemeen? Wat maakt ze bijzonder? Waarom vertrouw je ze? Schrijf of teken 

je antwoorden hieronder. Markeer de dingen die de drie groepen gemeen hebben.

Ik

Vrienden Familie/

andere volwassenen
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 Assertiviteitsregulator

Denk na over de verschillen tussen niets doen, voor jezelf opkomen en agressie. Beschrijf voor elk soort 

gedrag de non-verbale aanwijzingen (oogcontact, houding, stemgeluid en spreeksnelheid, arm- en handbe-

wegingen).

Beschrijf nu situaties waarin of mensen bij wie je eerder geneigd bent om niets te doen óf voor jezelf op te 

komen óf agressief te zijn. Misschien doe je bijvoorbeeld eerder niets in een grote groep, maar durf je meer 

voor jezelf op te komen als je alleen bent met iemand anders. Misschien ben je agressiever tegen broers en 

zussen in de gezinssituatie en durf je minder te zeggen en te doen wanneer je te maken hebt met mensen 

met autoriteit.

1 Niets doen

Non-verbale aanwijzingen:  

Mensen:  

Situaties:  

2 Voor jezelf opkomen

Non-verbale aanwijzingen:  

Mensen:  

Situaties:  

3 Agressief

Non-verbale aanwijzingen:  

Mensen:  

Situaties:  
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 Drie wensen

Stel je voor dat je je in een sociale situatie bevindt. Schrijf drie wensen op die je graag vervuld zou willen zien 

om de situatie makkelijker te maken. Herschrijf deze wensen daarna, en gebruik daarbij een sterke persoon-

lijke eigenschap of een copingvaardigheid waarmee je je wens kunt laten uitkomen.

Ik wens dat ik meer  

  zou zijn

Ik kan ook meer   zijn, door

 

Ik wens dat ik meer   

  zou zijn

Ik kan ook meer   zijn, door

 

Ik wens dat ik meer   

  zou zijn

Ik kan ook meer   zijn, door
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 To-do- en Not-to-dolijstje

Angsten kunnen optreden wanneer je te veel doet, als je steeds ja zegt tegen alles en iedereen. Om meer 

voor jezelf op te kunnen komen moeten we bepalen wat er gedaan moet worden en wat kan wachten. Maak 

hieronder een lijst van dingen die je moet doen en andere verantwoordelijkheden die bij jou stress veroor-

zaken. Bepaal in deze lijst wat er meteen moet gebeuren, wat je graag wilt of moet doen, maar wat nog even 

kan wachten, en wat je niet wilt doen of waarvoor je geen tijd hebt.

Wat ik nu moet doen

Dingen die ik graag zou willen/moeten 

doen, maar niet nu

Dingen die ik niet wil doen of waarvoor 

ik geen tijd heb

Wat ik moet doen
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 Prosociaal gedrag

Je kunt je angst in sociale situaties overwinnen door vertrouwen op te bouwen in je kunnen en door 

pro sociaal gedrag te oefenen. Denk na over de onderstaande situaties en denk terug aan een keer dat je 

je in zo’n situatie bevond of stel je voor dat dit het geval zou zijn. Beschrijf je gedrag, je gedachten en je 

gevoelens. Welke invloed had jouw gedrag op anderen in deze situatie? Wat kun je leren van je ervaringen 

om in toekomstige lastige situaties thuis, op school of in de buurt overeind te blijven?

Gedrag Gedachten Gevoelens Invloed op 

ander(en)

Jezelf voorstellen 

aan een klasgenoot

Praten met een 

leraar

Samenwerken 

met een groep 

klasgenoten

Aan anderen 

vragen of ze willen 

spelen

In welke situatie had je het meeste zelfvertrouwen? 

In welke situatie had je het minste zelfvertrouwen? 

Welke negatieve gedachten moet je herkaderen? 
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 Gestrest!

Elke dag komen we lastige situaties tegen. Om hiermee om te kunnen gaan, moeten we inzien wat we 

moeten doen (copingvaardigheden aanwenden) en wat we niet moeten doen (in negatieve gedachten blijven 

hangen). Vul dit werkblad in en maak gebruik van een recente gebeurtenis waardoor je van streek was. 

Bedenk dingen die je wel kunt doen om met de situatie om te gaan en dingen die je waarschijnlijk juist niet 

helpen.

Lastige situatie: 

Uitstellen Praten met een vriend(in) Huilen Schreeuwen

De situatie uit de weg gaan Diep ademen Om hulp vragen

Een pauze nemen Positieve zelfpraat Niets doen

Ik kan . . . Ik kan beter niet . . .

Wat helpt je het meest bij het omgaan met stress, frustratie, angst of zorgen? 
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 Angstzinnen over jezelf

Teken of beschrijf in het vierkant hieronder een sociale situatie die je angstig/bang maakt (bijvoorbeeld: ‘Ik 

ben bang dat ik gepest word door klasgenoten’). Benoem deze angst in de lichtflits, en verander haar in een 

zin of gedachte over jezelf (‘Ik maak me zorgen dat dit betekent dat niemand me aardig vindt’). Schrijf nu in 

de zon de redenen waarom deze zin over jezelf niet klopt. Som bewijs/feiten over jezelf op om deze angst 

weg te nemen (‘Ik heb vrienden, dus het klopt niet dat niemand mij aardig vindt’).

In hoeverre klopt jouw angst? Hoe groot is de kans dat het zal gebeuren? 

Hoe realistisch is de zin over jezelf die samenhangt met deze angst? 

Welk bewijs heb je over jezelf dat aantoont dat deze zin over jezelf niet waar is? 
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 Rood licht, oranje licht, groen licht

Deze oefening is bedoeld om je te helpen een zorg te benoemen, daarvoor een oplossing te vinden én er 

een goede beslissing over te nemen. Gebruik het stoplicht om je eraan te helpen herinneren dat je eerst halt 

moet houden en de zorg moet benoemen (rood). Daarna bedenk je een plan (oranje), en dán pas handel 

je (groen). Zoals je al hebt geleerd in de vorige activiteiten zijn sommige zorgen goed en andere slecht. 

Gebruik deze activiteit om uit te maken of de zorg die je voelt een ‘slechte’ zorg is die je op een positieve 

manier kunt benaderen.

Rood

Oranje

Groen
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Maak je eigen gereedschapskist

Hoe moeilijk de gedachte of de emotie die de cliënt heeft ook is, het is handig als hij zelf gereedschap heeft 

om ermee om te gaan. Help je cliënt met het oplossen van problemen door hem zijn eigen gereedschaps-

kist te laten maken voor thuis. Het zou geweldig zijn als je al een paar dingen in je praktijk hebt liggen die 

gebruikt kunnen worden in zo’n kist, maar als dat niet het geval is, kun je de cliënt helpen nuttig gereed-

schap te benoemen. De gekozen objecten moeten de cliënt positieve gedachten ingeven en hem helpen 

ontspannen (misschien een knuffeldier, een foto van een dierbare, een puzzel of een spelletje, een kaart met 

positieve boodschappen erop).

Laat de cliënt op de koffers hieronder dingen opschrijven of tekenen die hij in een doos, tas of koffertje zou 

kunnen bewaren om te gebruiken als hij lastige emoties of gedachten ervaart.
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 Rustig blijven

Als je angstig bent, dan kan het voelen alsof je de controle kwijt bent. Soms doen we dan ongezonde dingen, 

zoals dingen vermijden, ons vastklampen aan een routine of uitgaan van de slechtst denkbare uitkomst, in 

plaats van dat we iets nieuws proberen. Hoewel deze dingen heel even werken, helpen ze niet op de lange 

termijn. Maak samen met je therapeut, vader of moeder een lijst van strategieën die je kunt inzetten om 

je minder angstig te maken. Schrijf de strategieën hieronder op, om te onderstrepen wat je kunt doen om 

rustig te blijven.

CHECKLIST

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 Cirkel van controle

Wanneer we angstig zijn, gaan we vaak op zoek naar dingen waarover we controle hebben. Dit komt doordat 

we op dat moment een gebrek aan grip ervaren of doordat we ons overweldigd voelen. Deze activiteit is 

bedoeld om je te helpen dingen te benoemen waaraan je wel iets kunt doen en dingen waaraan je niets kunt 

veranderen. Denk aan de situaties waarvan je het allerangstigst wordt, en gebruik de cirkels om te benoemen 

waarover je controle hebt en waarover niet. Bespreek dit verder met je therapeut, om manieren te bedenken 

om je meer te richten op de dingen waarop je wél invloed hebt. Dit zal je helpen om je angsten en het gevoel 

dat het allemaal te veel is te verminderen.

Dingen waaraan 

ik niets kan doen

Dingen 

waaraan ik wel iets

kan doen
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 Waarover heb ik controle en waarover niet?

Deze activiteit is bedoeld om je te helpen benoemen hoeveel controle je hebt over verschillende situaties. 

Zet naast elke situatie een kruisje in het hokje dat aangeeft hoeveel controle je over de situatie hebt.

Geen controle Een beetje controle Veel controle

1 Of je plezier zult hebben op een 

familiefeestje.

2 Of je goed kunt omgaan met je familie.

3 Of iemand je aardig vindt op school.

4 Of je een aardig persoon bent.

5 Of je vriend je advies opvolgt of niet.

6 Of je de toets goed zult maken.

7 Of je vrienden je schoenen leuk 

vinden.

8 Of je de meeste doelpunten scoort 

voor je voetbalploeg.

9 Of je elke bal goed terugslaat tijdens 

een potje tennis.

10 Of je luistert en instructies goed 

opvolgt.

11 Of je oma doodgaat.

12 Of het gaat regenen tijdens de 

volgende schoolvakantie.

13 Of je leraar je toets eerlijk zal nakijken.

14 Of je vriendje of vriendinnetje het met 

je zal uitmaken.

15 Of je op tijd opstaat voor school.

16 Of je je doelen bereikt.
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 Controle hebben over je gedachten

Zou je weleens willen dat je het ‘volume’ van je gedachten iets zachter kon zetten, of dat je ze iets kon 

afremmen? Zit je hoofd zo vol herrie dat je moeite hebt je te concentreren? Deze oefening is bedoeld om je 

te helpen je angstige gedachten en zorgen op te sporen, en om copingvaardigheden te bedenken waarmee 

je de ‘volumeknop’ van je gedachten en reacties naar beneden kunt draaien. In het veld met de titel ‘Hard 

volume’ schrijf je iets op wat je dwarszit, iets wat maar in je hoofd blijft tetteren, evenals de gedachten die je 

daarbij hebt. Schrijf daarna op welke copingvaardigheden je kunnen helpen om het volume van je reactie iets 

terug te draaien, naar een middelmatig volume, en schrijf dat op in het vel ‘Middelmatig volume’. In het veld 

‘Laag volume’ schrijf je op wat zou kunnen helpen om het volume helemaal naar zacht te draaien.

Wat zou mijn gedachten terug 

kunnen brengen naar een 

middelmatig volume?

Wat zou mijn gedachten terug 

kunnen brengen naar een laag 

volume?

Wat zijn mijn gedachten/zorgen 

met hard volume? Wat heeft ze 

veroorzaakt?
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 Wat werkt?

Deze activiteit is bedoeld om je te helpen nuttige copingvaardigheden te vinden om met angst om te gaan. 

Schrijf of teken in de eerste ballon copingvaardigheden die hebben bewezen dat ze nuttig zijn om je angsten 

te beperken. Schrijf of teken in de tweede ballon copingvaardigheden die je hebt uitgeprobeerd, maar hierbij 

minder handig zijn.
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 Van begin tot eind

Deze oefening is bedoeld om je van punt A naar punt B te helpen, van het begin naar het eind. Beweeg 

door het doolhof. Schrijf of teken op de plekken waar een pad doodloopt moeilijkheden, slechte gedachten 

of zorgen, en andere dingen die ervoor kunnen zorgen dat je de finish niet bereikt. Op het pad dat naar de 

finish leidt, schrijf of teken je dingen die je helpen, geholpen hebben of je zullen helpen om de zorgen of de 

angst te overwinnen.

START

FINISH

202



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

Stop, spoel terug en denk opnieuw na!

Kies een gedachte die je angstig maakt en schrijf deze op in het eerste veld. Ga na in welke opzichten deze 

angstige gedachte niet is gebaseerd op de werkelijkheid, en geef in het tweede veld aan op welke manier 

deze gedachte de stap van rationeel denken overslaat. Noteer hoe je deze angstige gedachte kunt ontkrach-

ten. In het derde veld noteer je een positieve en gezonde zelfpraatzin om de angstige gedachte te bestrijden. 

Je kunt bijvoorbeeld feiten noemen waarom je angstige gedachte niet klopt.

STOP
Benoem je angstige gedachte. Verzin een 

zelfpraatzin om deze gedachte te stoppen. 

Schrijf hem op.

SPOEL TERUG
Merk op dat je brein het rationele denken 

overslaat en meteen overgaat op zorgen. 

Schrijf op hoe je je brein tot rust brengt en  

terugkeert naar rationeel denken.

DENK 

OPNIEUW NA
Spoor feiten op die bewijzen dat je angstige 

gedachte niet klopt en schrijf ze op.
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 Binnen bereik!

Benoem je doelen! Welk doel wil je bereiken? Geef aan van welke gedachten en gevoelens en van welk gedrag 

je meer of juist minder wilt hebben. Bereid je goed voor: wijs de obstakels aan die je op weg naar het doel 

zou kunnen tegenkomen, beschrijf wat je zou kunnen doen om die te overwinnen, en geef aan wie je hierbij 

kunnen ondersteunen.

Doel:

Gevoelens/gedachten/gedrag waarvan je 

meer wilt:

Gevoelens/gedachten/gedrag waarvan je 

minder wilt:

Mogelijke obstakels: Copingvaardigheden:

Hulpteam:

Doel:

Gevoelens/gedachten/gedrag waarvan je 

meer wilt:

Gevoelens/gedachten/gedrag waarvan je 

minder wilt:

Mogelijke obstakels: Copingvaardigheden:

Hulpteam:
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 26 positieve dingen aan jezelf

Als je zorgen en angsten tegenkomt, dan is het vaak moeilijk om je goede kanten te zien. Maak een lijst van 

26 dingen die je bijzonder en geweldig maken!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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 Zelfzorgroutine

Word mindfuller en neem de tijd om je lichaam en geest te verwennen − elke dag. Een zelfzorgroutine stelt 

je elke dag in staat je te concentreren, los te laten of opnieuw te beginnen. Houd je zelfzorgactiviteiten een 

week lang bij. Zorg dat je de tijd neemt om je geest (bijvoorbeeld door lezen, meditatie of in je dagboek 

schrijven) en je lichaam (bijvoorbeeld door wandelen, dansen, yoga) sterker te maken.

Geest:

Lichaam:

Geest:

Lichaam:

Geest:

Lichaam:

Geest:

Lichaam:

Geest:

Lichaam:

Geest:

Lichaam:

Maandag

Dinsdag 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
Geest:

Lichaam:
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 In het hier-en-nu blijven

Wanneer we ons zorgen maken, zijn we geneigd om angstig te zijn voor de toekomst of om iets wat in 

het verleden gebeurd is − het is moeilijk om in het hier-en-nu te blijven. Deze oefening is bedoeld om je 

manieren te helpen vinden om in het hier-en-nu te blijven. Denk na over wat je nodig hebt om in het hier-

en-nu te blijven. Schrijf in de doos en daaromheen uitspraken en teken dingen die je zouden kunnen helpen.
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 Tijd om op te ruimen

We gaan doen alsof je de dozen hieronder kunt gebruiken om de zorgen en angsten in je hoofd in op te 

bergen. Schrijf of teken hieronder ‘dingen’ waarover je je zorgen maakt, waarvoor je angst voelt of waarvoor 

je bang bent. Vouw het papier dicht, net alsof je de deksel op de doos doet en je angsten wegstopt in de 

doos. Bespreek je gedachten en gevoelens bij deze activiteit.
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 Je bent niet alleen

Hoewel angst gevoelens van eenzaamheid en onrust kan oproepen, kun je de symptomen ervan wel 

beheersen en je succesvol voelen. Kijk of je vier beroemde mensen kunt vinden die ook hebben geworsteld 

met angstgevoelens (of dat nog steeds doen). Wat hebben ze bereikt in hun leven? Waardoor slaagden deze 

mensen alsnog?

Naam:

Informatie:

Naam:

Informatie:

Naam:

Informatie:

Naam:

Informatie:
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 Dobbelen voor ontspanning

Dit is een spel om je te helpen je spieren te ontspannen. Gooi een dobbelsteen en doe de ontspanningsoefe-

ning die wordt aangegeven met het gegooide nummer. Voor de tweede ronde kun je ook je eigen oefeningen 

bedenken, en ze doen als je met de dobbelsteen gooit.

Ronde 1

1 Knijp je tenen samen, tel tot drie en ontspan je tenen.

2 Knijp je ogen dicht, tel tot drie en ontspan je ogen en je gezicht.

3 Zet je tanden op elkaar, tel tot drie en ontspan je kaak.

4 Bal je vuisten, tel tot drie en ontspan je handen.

5 Span je kuitspieren, tel tot drie en ontspan je benen.

6 Span je buikspieren, tel tot drie en ontspan je buik.

Ronde 2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

212



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

 Mandala

Het inkleuren of tekenen van een mandala, een geometrisch patroon dat het heelal voorstelt, is een goede 

oefening om met je angsten om te gaan en je controle erover op te bouwen. Het geeft je iets om je op te 

concentreren, en je kunt het precies doen zoals jij het wilt. Kleur onderstaande mandala in, ontspan, en 

concentreer je op de mooie vormen en kleuren.
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 Angst het marsmannetje

Stel je voor dat je gevoelens van angst de vorm aannemen van een marsmannetje. Teken in het midden hoe 

dit ‘angstmarsmannetje’ eruitziet. Denk na over welke gedachten en gedragingen dit angstmarsmannetje 

‘voeden’, om het te laten groeien, en schrijf ze op naast de koekjes aan de linkerkant van het kader. Denk na 

over welke gedachten en gedragingen ervoor zorgen dat dit marsmannetje van angst ‘krimpt’, en schrijf die 

op naast de flesjes ‘krimpsap’ aan de rechterkant van het kader.
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