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

 Je stemmingen begrijpen

1 Hoe ziet het eruit als je je somber voelt? Omschrijf hoe je lichaam voelt en hoe je je gedraagt.  

 

 

2 Hoe ziet het eruit als je opgewekt bent? Omschrijf hoe je lichaam voelt en hoe je je gedraagt.  

 

 

3 Beschrijf een recente situatie waarin je somber was. Vergeet niet om het wat, waar en waarom van deze 

situatie te beschrijven.  

 

 

 

 

4 Is er iets wat je had kunnen veranderen aan deze situatie om haar minder onplezierig te maken? Was er 

iets wat je had kunnen veranderen om het draaglijker te maken?  

 

 

 

5 Omschrijf een recente situatie waarin je in een fantastische stemming was. Wie was erbij? Wat deed je 

toen?  

 

 

6 Wat voor activiteiten kun je ondernemen om je positieve stemming te stimuleren?  
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 Je stemmingen bijhouden

Als je van slag bent of niet lekker in je vel zit, dan lijkt het soms alsof je je altijd zo voelt. Gebruik deze tabel 

om je gevoelens een week lang bij te houden. Geef een cijfer voor hoe je je die dag over het geheel genomen 

voelde. Noteer dan op welke tijdstippen je goede en slechte momenten had. Schrijf het tijdstip op, de dingen 

waarmee je op dat moment bezig was, en hoe je lichaam voelde. Aan het einde van de week neem je deze 

tabel door en kijk je of je patronen of bepaalde triggers terugziet. Wat voor dingen kun je doen om deze 

periodes van somberheid te vermijden of te overwinnen?

Algemene stemming die dag 

(op een schaal van 1-10; 1 is 
heel slecht en 10 is heel goed)

Opgewekt 

(welke activiteiten, tijdstip, 
hoe je lichaam voelde)

Somber 

(welke activiteiten, tijdstip, 
hoe je lichaam voelde)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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 Jouw stemmingen en je omgang met anderen

Heeft hoe je je voelt invloed op hoe je omgaat met anderen? Merk je dat je op bepaalde momenten juist 

mensen opzoekt of juist liever alleen bent? Houd gedurende de komende week je stemmingen bij en 

beschrijf je omgang met anderen. Welke strategieën kun je inzetten om het aantal positieve interacties met 

anderen te vergroten?

Beschrijf je stemming Belangrijke gebeurtenissen Omgang met anderen

Voorbeeld Moe, prikkelbaar Groot project moet binnenkort 
af zijn en ik had moeite met 
opstarten

Zonderde me af, at ’s avonds 
met mijn ouders, zei niet veel

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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 De mensen om me heen

Deze activiteit is bedoeld om gevoelens van alleen zijn te verminderen, door je te laten inzien op wie je 

allemaal kunt rekenen. Maak in onderstaande cirkel een lijst van mensen die je kent en die je steunen. Denk 

aan familieleden, vrienden en vriendinnen, mensen uit de buurt, leraren, trainers enzovoort. Beantwoord 

daarna de vragen eronder.

Mijn hulpnetwerk

Met wie kan ik makkelijk praten als ik me eenzaam voel?

Van mijn familie: 

Op school: 

In de buurt: 

Wie vraag ik makkelijk om hulp?

Van mijn familie: 

Op school: 

In de buurt: 
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Ketting van steun 

Maak een ketting van steun om je eraan te helpen herinneren dat je niet alleen staat. Schrijf op de papieren 

strookjes hieronder de namen van de mensen in je leven met wie je kunt praten als je ergens mee zit. Denk 

aan familie, vrienden, trainers, leraren, buren enzovoort. Knip ze uit en verbind de stukjes papier met nietjes 

of plakband om een ketting te maken. Gebruik de ketting als een visueel geheugensteuntje, dat je eraan 

herinnert hoeveel steun je hebt uit je omgeving.
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 Mijn gevoelens

Maak onderstaande zinnen af met het eerste wat in je opkomt. Als je het moeilijk vindt om iets te bedenken, 

noteer dat dan, en overweeg met je therapeut te bespreken waarom je niets kunt bedenken.

Ik voel me blij wanneer  

Ik voel me verdrietig wanneer  

Ik voel me verward wanneer  

Ik voel me bang wanneer  

Ik voel me boos wanneer  

Ik voel me trots wanneer  

Ik voel me geliefd wanneer  

Ik voel me jaloers wanneer  

Ik voel me opgewonden wanneer  

Ik voel me geaccepteerd wanneer  

Ik voel me een beetje dom wanneer  

Ik voel spijt wanneer  

Ik voel me sterk wanneer  

Ik voel me verlegen wanneer  

Ik voel me vertrouwd wanneer  
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 Ruwe diamant

We hebben allemaal emotionele behoeften: we willen dat anderen onze gevoelens zien, begrijpen en 

geloven. Soms, wanneer aan die behoeften niet wordt voldaan, voel je je verdrietig, waardeloos, wanhopig 

of ongeliefd. Sommige mensen zeggen dat kinderen net ruwe diamanten zijn: hun ouders en verzorgers 

‘polijsten de diamanten’ met hun woorden en daden. Gebruik onderstaande lijst en voeg daaraan zelf nog 

dingen toe om jouw onvervulde emotionele behoeften in kaart te brengen: dingen die je nodig hebt, maar 

mist. Stel met je therapeut een plan van aanpak op om ervoor te zorgen dat deze behoeften wel vervuld 

kunnen worden – manieren om jouw diamant te polijsten.

▫ Dat ik me onvoorwaardelijk geliefd voel

▫ Dat ik erkenning krijg voor wat ik presteer

▫ Dat ik aangemoedigd word om mijn best te doen

▫ Dat ik gehoord en begrepen word

▫ Dat ik me gesteund voel als ik pijn heb of me zwak of kwetsbaar voel

▫ Dat ik met respect behandeld word

▫ Dat mijn fouten me vergeven worden

▫ Dat ik geaccepteerd word door de mensen om me heen

▫ Dat ik vertrouwd en geloofd word

▫ Dat ik eerlijk en gelijk behandeld word

▫ Dat ik voel dat ik kan slagen

▫ Dat ik voel dat ik er goed uitzie

▫ Dat ik voel dat ik erbij hoor

▫ 

▫ 

▫ 

▫ 

▫ 

▫ 
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 Binnenstebuiten

We gaan het hebben over welke gevoelens we aan anderen laten zien en welke gevoelens we voor onszelf 

houden. Hoe kun je je bewuster worden van welke gevoelens je laat zien en welke je binnenhoudt? 

Misschien verbergen we onze ware gevoelens en gedachten voor de buitenwereld, omdat we bang zijn voor 

wat anderen ervan denken.

Denk aan een keer dat je je gevoelens binnenhield. Gebruik onderstaand T-shirt om deze gevoelens uit te 

beelden. Schrijf of teken op de voorkant van het shirt hoe je je voelde toen je overstuur raakte van iets. Hoe 

reageerde je op deze gebeurtenis — wat liet je zien aan de buitenwereld? Schrijf of teken op de achterkant 

van het shirt hoe het vanbinnen voelde.
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Ik ben . . .

Laat je cliënt onderstaande lijst doornemen en ga na welke zinnen volgens hem kloppen, welke zinnen een 

beetje waar zijn en welke helemaal niet waar. Bekijk samen hoe hij de verschillende uitspraken categoriseert. 

Moedig hem aan om dit schema mee naar huis te nemen en thuis te oefenen met het hardop herhalen van 

elke zin.

Waar Een beetje waar Niet waar

Ik ben succesvol

Ik ben aardig

Ik ben geweldig

Ik ben eerlijk

Ik ben gelukkig

Ik heb vertrouwen in mezelf

Ik ben sociaal

Ik ben open

Ik hou van avontuur

Ik geef graag aan anderen

Ik ben rustig

Ik ben geduldig

Ik ben belangrijk

Ik zorg goed voor anderen

Ik ben sterk
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 Je innerlijke zelf

Deze oefening is bedoeld om je te helpen bij het schrijven van een brief aan je ‘innerlijke zelf’, de persoon 

die je vanbinnen bent. Het is vaak je innerlijke zelf, en niet je ‘uiterlijke zelf’, die de pijn, de boosheid en het 

schuldgevoel met zich meedraagt. Je hebt al heel hard gewerkt tot nu toe tijdens de therapie. Schrijf daarom 

een brief aan je innerlijke zelf, en laat jezelf weten dat het veilig is, dat het oké is om afscheid te nemen van 

de pijn en het verdriet.

Lieve innerlijke ik,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefs,

Ik
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 Zelfportret

Teken een portret van jezelf met alles erop en eraan. Zorg ervoor dat je zowel je positieve als je negatieve 

kanten weergeeft. Wat zie je? Is dit wat jij ziet of is dit wat je denkt dat anderen zien? Waarom zie je jezelf op 

deze manier? Waarom denk je dat anderen je zo zien? Wat zou je willen veranderen? Waarom zou je deze 

dingen willen veranderen? Wie kan dat veranderen? Zijn dit dingen die je zelf moet of wilt veranderen, of zijn 

het dingen waarvan anderen denken dat ze moeten veranderen?
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Positieve reacties 

Laat het kind omschrijven hoe zijn lichaamstaal en gedrag eruitzien als hij in een depressieve bui is en neem 

die omschrijvingen op in de tabel hieronder. Bespreek samen met de therapeut of je dit gedrag of deze 

lichamelijke signalen al eerder hebt gezien bij het kind, en ook of het overzicht nog moet worden aangevuld. 

Brainstorm daarna over behulpzame en steunende reacties waarmee je de stemming van het kind zou 

kunnen proberen te verbeteren.

Lichaamstaal of gedrag Steunende reacties
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 Stress en steun begrijpen

Mensen reageren verschillend op stress: reacties kunnen fysiek zijn (hoofdpijn, zweten), psychisch (moeite 

met concentreren, verdriet) of gedragsmatig (nagelbijten, schreeuwen). Bekijk onderstaande situaties en 

maak een lijst van stresssignalen die je voelt in elke situatie. Schrijf daarna dingen op die je kunt doen om 

deze stress te verminderen.

Fysieke 

signalen

Psychische 

signalen

Gedragsmatige 

signalen

Welke steun 

heb je nodig?

Beginnen op een nieuwe school

Een toets maken

Een spelletje verliezen

Je beste vriend gaat verhuizen

Je ouders hebben ruzie

Je mist de bus

Het schooluitje gaat niet door

Wat kun je doen om de stress te verminderen?

Benoem manieren en mensen die je kunnen helpen als dat nodig is.

Beginnen op een nieuwe school

Een toets maken

Een spelletje verliezen

Je beste vriend gaat verhuizen

Je ouders hebben ruzie

Je mist de bus

Het schooluitje gaat niet door
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 Je steun-sterrenbeeld

Schrijf in de onderstaande sterren de namen van vijf mensen die in je steun-sterrenbeeld thuishoren. Hoe 

hebben ze je geholpen? Hoe vraag je ze om hulp? Bij wie voel je je het meest op je gemak? Heb je iemand 

anders als die persoon er niet is?

IK
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 Ik hou van mij!

Gebruik deze activiteit om na te gaan wat je sterke kanten zijn. In elk blokje schrijf je een sterke kant of 

eigenschap van jezelf. Gebruik een timer en kijk hoe snel je de hele bladzijde kunt vullen.
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Beloningen

Eerste gedrag

Tweede gedrag

Derde gedrag
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 Ik ben waardevol

Denk na over je relaties met anderen en maak de volgende zinnen af.

Ik ben bijzonder, omdat

Mijn vrienden vinden 

me leuk, want

Mijn ouders zijn blij 

wanneer ik

Ik ben blij 

wanneer

Mijn leraren zijn blij 

wanneer ik
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 Verdrietige gedachten herkaderen

Schrijf hieronder een probleem op dat je laatst had waarvan je verdrietig werd. Schrijf op welke negatieve 

gedachten je had, wat je deed, en hoe je lichaam voelde. Ga na welke copingvaardigheden je had kunnen 

gebruiken. Zet deze negatieve gedachten tot slot om in positieve gedachten. Schrijf op wat je had kunnen 

doen en hoe je lichaam zou hebben gevoeld nadat je copingvaardigheden zou hebben ingezet om je beter te 

voelen.

Probleem

Negatieve gedachten die ik toen had: 

Wat ik deed: 

Hoe mijn lichaam voelde: 

Copingvaardigheden
Wat had ik anders kunnen doen?

Hoe had ik om hulp kunnen vragen?

Wie had ik om hulp kunnen vragen?

Positieve manieren om mijn gedachten te herkaderen: 

Dingen die ik zou kunnen doen om ermee om te gaan: 

Hoe mijn lichaam gevoeld zou hebben als ik copingvaardigheden had ingezet: 
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 De dingen positief bekijken

Dit glas is halfvol in plaats van halfleeg. Maar er zijn momenten waarop het moeilijk is om de positieve kant 

van een situatie te zien. Deze oefening is bedoeld om je te helpen negatieve gedachten te erkennen, en om 

dan het ‘glas te vullen’ met positieve herkaderde gedachten. Schrijf onder het glas een negatieve gedachte 

op. Zet deze gedachte om naar twee positieve gedachten.

Voorbeeld: Negatieve gedachte – Ik heb geen vrienden. Positieve gedachten – Ik speelde in de pauze samen met 
Josje. Misschien kom ik volgende week op kamp wel nieuwe vrienden tegen.

Negatieve gedachte

 

 

 

 

Positieve gedachte

 

 

 

 

239



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

 Je denken op de proef stellen

Soms merk je misschien dat het moeilijk is om negatieve gedachten te stoppen. Af en toe zijn ze wellicht 

even stil, maar daarna komen ze weer terug. Deze gedachten gunnen jouw brein geen moment rust, maar 

niemand hoort ze en niemand doet er iets aan. Het kan moeilijk zijn om ze uit te zetten of om over te 

schakelen op een andere gedachte. Soms helpt het om de negatieve gedachte aan te pakken en haar op de 

proef te stellen. Vul onderstaand schema in om je meest voorkomende negatieve gedachte te testen.

Welke negatieve gedachte heb je het vaakst?

Hoe sterk is je geloof in deze gedachte op een schaal van 1 tot 10?

Hoe en wanneer zou je deze gedachte op de proef kunnen stellen?

Als de gedachte waar zou zijn, wat zou er volgens jou dan gebeuren?

Wat was het resultaat van de proef?

Hoe waar denk je nu dat deze gedachte is op een schaal van 1 tot 10?

2

1

3

4

5

6
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Positieve zelfpraat

Situatie: Positieve zelfpraat:

Lena is een rapport aan het opstellen voor het werk. 

Op een gegeven moment realiseert ze zich dat ze er 

al twee uur lang mee bezig is, terwijl ze nog maar 

op de eerste bladzijde is! Ze begint zich een beetje 

overweldigd te voelen door dit project.

Voorbeeld: ‘Ik heb nu één bladzijde af in twee 

uur, en ik zal proberen om nog een bladzijde af te 

maken voordat ik naar huis ga.’

Sjors houdt er niet van om met een grote groep 

mensen uit te gaan. Een van zijn vrienden nodigt 

hem echter uit voor een kunstvoorstelling, waar het 

ongetwijfeld druk zal zijn. Hij wíl wel gaan, maar 

begint zenuwachtig te worden over wat anderen 

van hem zullen denken. Er beginnen allerlei 

negatieve gedachten in Sjors op te komen over de 

voorstelling.

Voorbeeld: ‘Ik ga om mijn vriend te groeten en ik 

zal proberen om nog met één ander persoon te 

praten als ik er ben.’

Luuk heeft besloten met een onbekende op date 

te gaan, nadat zijn neef hem een maand lang 

heeft gesmeekt erover na te denken. Hij zit in het 

restaurant te wachten op zijn afspraak, en die is al 

twintig minuten te laat. Hij begint zich teleurgesteld 

en afgewezen te voelen.

Voorbeeld: ‘Ik kan altijd nog genieten van een 

lekkere maaltijd als mijn afspraakje niet op komt 

dagen.’

Laura is altijd zenuwachtig als ze buitenshuis is. 

Ze moet naar de supermarkt voor boodschappen, 

maar haar zus kan niet met haar meegaan. Laura 

begint verschrikkelijke gedachten te krijgen over wat 

er zal gebeuren als ze alleen naar de winkel gaat.

Voorbeeld: ‘Toen ik vorige keer het huis uit ging, 

gebeurde er ook niets.’
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 Vier vragen

Denk aan een recente situatie waarin je sterk emotioneel reageerde. Gebruik de tabel hieronder om de 

volgende vier vragen te beantwoorden:

1 Wat gebeurde er?

2 Hoe voelde je je?

3 Wat deed je?

4 Wat dacht je toen? Benoem je gedachten, zowel de positieve als de negatieve.

Wat gebeurde er?

Hoe voelde je je?

Wat deed je?

Wat dacht je toen?
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 Copingvaardighedenboom

Maak een lijst van de copingvaardigheden die je inzet als je je zorgen maakt of twijfelt. Stel je voor dat dit 

de wortels zijn van een boom, dat ze ervoor zorgen dat de boom stevig staat en sterker wordt. Ga na of je 

copingvaardigheden positief of negatief zijn. Wanneer hebben deze vaardigheden je geholpen? Hoe kun je 

jezelf er in de toekomst aan helpen herinneren om positieve copingvaardigheden te gebruiken?

Copingvaardigheid 1:  

 

 

Copingvaardigheid 2:  

 

 

Copingvaardigheid 3:  

 

 

Copingvaardigheid 4:  
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 Problemen oplossen met een stoplicht

We komen elke dag problemen tegen. We moeten nadenken over verschillende manieren om met deze 

problemen om te gaan en beslissen wat we doen of zeggen. Sommige problemen zijn makkelijker om op te 

lossen, en andere moeilijker. Hindernissen, zoals eerst doen en dan denken, de controle over onze gevoelens 

kwijtraken en andere oplossingen uit het oog verliezen, kunnen ervoor zorgen dat we slechte beslissingen 

nemen en het probleem niet oplossen. Deze stoplichtactiviteit kan je helpen bij het nadenken over hoe je een 

lastig probleem kunt oplossen. Denk aan een probleem waarvan je last hebt en pas er de volgende stappen 

op toe.

Rood

Oranje

Groen

Stappen om het probleem op te lossen

1 Stop en denk na over het probleem. Haal een paar keer diep adem.

Wat is de situatie?  

 

Wat zijn de positieve en de negatieve kanten?  

 

2 Rem af en bedenk een plan.

Wat zou je kunnen doen/zeggen?  

 

 

 

3 Ga verder met je plan.

Wat zal er waarschijnlijk gebeuren als je je plan gebruikt?  
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Een andere oplossing zoeken

Soms blijven mensen in hun gedachten en ideeën hangen en hebben ze moeite met 

het vinden van meer dan één oplossing voor een probleem. We moeten flexibeler 

worden in ons denken, inzien dat een bepaalde oplossing misschien niet werkt, 

andere oplossingen bedenken, en daarvan de positieve en negatieve kanten bekijken. 

Denk bij onderstaande tabel na over een probleem, bedenk er mogelijke oplossingen 

voor, en maak een lijst van de positieve en negatieve gevolgen die de oplossing zou 

kunnen hebben. Neem daarna alle oplossingen en gevolgen door die je bedacht hebt 

en kies de beste manier om het probleem op te lossen.

Mijn probleem is: 

Mogelijke oplossingen Positieve gevolgen Negatieve gevolgen

1

2

3

4

5

De beste oplossing is: 
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 Om hulp vragen

Soms is het moeilijk om zelf oplossingen te vinden voor onze problemen. Je kunt dan overwegen om hulp en 

steun te vragen aan een volwassene die je vertrouwt, of aan een vriend of vriendin. We kunnen hun vragen 

hoe zij het probleem zouden oplossen, of soms simpelweg bekijken hoe zij met een vergelijkbaar probleem 

omgaan. Praat met iemand die je vertrouwt over een probleem dat je hebt. Neem daarna met jezelf door hoe 

jij het probleem zou oplossen. Gebruik onderstaand stappenplan om de stappen uit te schrijven.

Wat is mijn probleem?

Met wie kan ik praten? Hou zouden zij omgaan met dit probleem?

Wanneer en hoe ga ik dit plan uitvoeren?

Wat ga ik tegen mezelf zeggen als ik dit plan uitvoer?

Hoe werkte het plan? Zou ik iets veranderen voor de volgende keer?
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 Wat drijft jou?

Het is belangrijk om te begrijpen wat jou drijft, want dit kan je helpen als je even geen zin hebt. Schrijf 

hieronder dingen op die je motiveren en dingen die dat juist niet doen. Maak ook een lijst van aanmoedigin-

gen die ervoor zorgen dat je hard blijft werken aan je doel en van dingen die dat juist niet doen. Denk na over 

hoe je dit anderen kunt laten weten, zodat de kans dat je je doelen bereikt groter wordt. Er staan al een paar 

voorbeelden om je op weg te helpen.

Motivatie

Werkt

Positieve steun van vrienden
Werkt niet

Iemand die de tijd bijhoudt

Hoe kan ik ermee omgaan wanneer ik iets tegenkom wat niet werkt? 

Aanmoedigingen

Werkt

Complimenten van de leraar
Werkt niet

Snoep

Hoe kan ik praten over wat me motiveert met mijn ouders en leraren? 
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 Positieve doelen stellen

Doelen stellen is een manier om te erkennen wat je elke dag presteert en stelt je in staat om naar de 

toekomst te blijven kijken. Oefen met het stellen van doelen door een klein dagdoel, een weekdoel en een 

doel voor de toekomst te bedenken (bijvoorbeeld een doel voor volgend jaar). Geef ook aan wat voor steun 

je nodig hebt om deze doelen te halen.

jaardoel

maanddoel

dagdoel

Dit is mijn doel! Benodigde ondersteuning

Dagdoel

Weekdoel

Jaardoel

249



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

 Plan om jezelf te verbeteren

Om je doelen te halen en om ervoor te zorgen dat je jezelf kunt verantwoorden, stel je een plan op om jezelf 

te verbeteren. Schrijf hieronder op wat je nu al kunt en wat je graag zou willen kunnen, en geef een doel op 

dat je wilt halen. Ga na welke stappen daarvoor nodig zijn en bedenk een realistische datum waarop je je 

doel wilt halen. Hang of leg dit werkblad op een plek waar je het elke dag kunt zien, om je te helpen koers te 

houden.

Wat kan ik al?

Wat wil ik graag kunnen?

Mijn doel is om  . . .

Ik zal de volgende stappen zetten om mijn doel te halen:

Ik zal mijn doel halen voor (datum of tijd)
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 Verbinding maken met je lichaam

Denk na over hoe je gedachten hetzelfde zijn als of verschillen van de gevoelens en reacties in je lichaam. 

Beschrijf een situatie waarin je je somber of bezorgd voelde. Schrijf een negatieve of verdrietige gedachte op 

die je had in die situatie. Gebruik een kleur om aan te geven hoe je lichaam toen voelde. Zet de gedachte om 

naar een positieve gedachte. Welke copingvaardigheid zou je kunnen gebruiken om je beter te voelen? Kleur 

het tweede lichaam in om te laten zien hoe je lichaam zou kunnen voelen nadat je een copingvaardigheid 

hebt ingezet.

Verdrietige gedachte:

Welke emoties had ik?

Waar voel ik verdriet?

Positieve gedachte:

Gebruikte copingvaardigheid:

Wat voelt beter?
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 Positief veranderen

Som in de twee cirkels veranderingen op die je zou kunnen aanbrengen in je dagelijks leven om je gelukkiger 

te maken en een gezonder leven te leiden. Schrijf de veranderingen die iets doen met je geluk en je gezond-

heid in het gedeelte waar de twee cirkels samenkomen.

GELUKKIGER GEZONDER

1

Noem de drie grootste veranderingen die je zou willen zien.

2

3
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 Plan om voor jezelf te zorgen

Maak de volgende zinnen af om een zelfzorgplan te maken. Welke strategieën kun je gebruiken om je 

beter te voelen wanneer je somber bent? Maak een persoonlijk plan met verwijzingen naar hulpbronnen en 

copingvaardigheden om je stemming te verbeteren. Gebruik dit plan om jezelf eraan te helpen herinneren 

dat je je kunt redden in lastige situaties.

1 Wat doe ik nu wanneer ik met verdrietige of negatieve gedachten word geconfronteerd?

2 Wat zijn mijn triggers?

3 Wat zijn enkele positieve dingen die ik kan doen als ik verdrietig ben?

4 Wie zou ik kunnen vragen om hulp en hoe bereik ik ze?

5 Welke dingen kan ik beter uit de weg gaan wanneer ik verdrietig ben?

6 Wat zijn drie positieve dingen die ik tegen mezelf kan zeggen om rustig te blijven?
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 Kom in beweging!

Lichaamsbeweging kan een positieve invloed hebben op je stemming en helpen stress te verminderen. 

Probeer de komende week bewust meer te bewegen. Schrijf elke dag alle soorten beweging die je lichaam 

krijgt op, dus ook welke activiteit en hoelang het duurde. Ga na hoe je je voelt voor en nadat je beweegt. 

Daag jezelf uit om elke dag een activiteit te doen. Welke invloed heeft lichamelijke beweging op je stemming?

Datum Stemming ervoor

(1-10, waarbij 1 verschrikkelijk is 
en 10 geweldig)

Activiteit

(Naam van activiteit, duur)
Stemming erna

(1-10, waarbij 1 verschrikkelijk is 
en 10 geweldig)
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Slaapschema

Een goede nachtrust kan ervoor zorgen dat je je overdag beter voelt. Als je goed slaapt, ben je alerter, minder 

prikkelbaar en beter in staat om met dagelijkse problemen om te gaan. Schrijf op hoe je slaaproutine er nu 

uitziet. Wat helpt je om ’s avonds te ontspannen en wat moet je uit de weg gaan? Houd een week lang bij 

hoeveel slaap je elke nacht krijgt.

Hoe mijn slaaproutine er nu uitziet:

Wat ik moet doen om een goede nachtrust te krijgen:

Wat ik niet moet doen om een goede nachtrust te krijgen:

Dag Opgestaan Naar bed gegaan Uren geslapen
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 Emotie-eten

Heb je ooit eten gebruikt als een manier om met je gevoelens om te gaan? Schrijf op aan welk eten je denkt 

bij een bepaald gevoel. Noteer ook een alternatieve gedraging of iets anders wat je kunt doen in plaats van 

emotie-eten. Houd in de loop van de week bij wanneer je aan emotie-eten doet. Zorg dat je erbij zet hoe je 

je voelde, wat er gebeurde waardoor je ging eten en wat je at. Stel tot slot een plan op om emotie-eten in de 

toekomst te vermijden.

Gevoel Wat je dan eet Alternatief

Blij

Teleurgesteld

Bezorgd

Opgewonden

Dag Gevoelens Gebeurtenis Eten

Plan om in de toekomst niet meer aan emotie-eten te doen: 
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