
  

Blogs van Leonie 
 

Hier vind je alle blogs van Leonie die verschenen zijn!  

Wil je reageren op deze blog? Heb je er vragen over of herken je er dingen in waarover je 

iets wil delen? Dat kan via l.vandongen@ribwavv.nl.  

 

 

Blog 1 (10 mei 2020):  

Mijn naam is Leonie van Dongen. Ik ben 36 jaar oud en 

met vlagen een motorisch onhandige stuiterbal. Ik woon 

samen met mijn kat Hamster in een Tiny House in de 

omgeving van Den Bosch.  

 

In oktober vorig jaar ben ik begonnen als 

ervaringsdeskundig coach bij RIBW AVV in de regio 

Presikhaaf Spijkerkwartier. Daarvoor heb ik als 

ervaringsdeskundige gewerkt met jongeren, vrijwilligers 

en ervaringsdeskundigen in opleiding. In totaal zit ik nu 

zo’n 6 jaar in het vak.  

 

Sinds corona in ons land is en we met z’n allen te maken hebben met maatregelen om “de 

curve te flattenen” is ook mijn leven anders dan anders. In deze blog neem ik jullie mee in 

mijn ervaringen.  

 

In het begin vond ik de maatregelen eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Ik heb een bizar 

druk jaar achter de rug en even gedwongen gas terugnemen kwam me eerlijk gezegd 

helemaal niet verkeerd uit. Totdat de eerste weken voorbij waren, ik lekker in de zon van de 

rust had genoten en de achterstallige opruimprojecten een heel eind klaar waren. Een tiny 

house is zo opgeruimd en schoongemaakt en van rust krijg ik doorgaans nogal snel genoeg. 

Toch was (en is) dat laatste precies wat me nog meer te wachten stond (en staat). En dan 

voelt de hele week alleen zijn ineens wel echt alleen.  

 

Het malen begon en mijn gedachten draaiden door gebrek aan wisselwerking met anderen 

enkel steeds in hetzelfde cirkeltje rond. Mijn neiging is, als het eenmaal slechter gaat, ook 

nog eens om me af te wenden van momenten waarop ik kan delen en me verder in mezelf 

te keren. Mijn stemming zakte en ik voelde me eerst dagdelen en toen dagen depressief, 

met af en toe nog een opleving tussendoor. Die donkere zware deken die over me heen valt, 

waardoor ik alleen maar wil huilen, alles ineens teveel is en niets meer uitmaakt, ik ken hem 

van de herfst/winter, en nu verraste hij me in de lente.  

 

Terug naar de basics is de remedie, dus dat is wat ik sinds vorige week doe. Structuur, 

laagdrempelige activiteiten en aandacht voor mijn gezondheid, dingen die me normaal 

gesproken niet al te veel moeite kosten, worden als ik met mijn stemming zo laag zit wel een 

hele uitdaging. Ik heb daarom een schema gemaakt waarop ik elke dag met stickertjes aan 

kan geven wat die dag gelukt is. Niet met als doel om zoveel mogelijk stickertjes te halen, 



  

maar wel om mezelf dagelijks positief te kriebelen. Kleine dingen zijn behapbaar én maken 

verschil. Ik deel de lijst dagelijks met twee vriendinnen. Het idee dat er mensen met me 

meekijken moedigt me aan om ermee bezig te blijven en door het te delen voel ik me minder 

eenzaam in mijn struggle. Ik moet het wel zelf doen, maar het hoeft niet alleen.  

 

 
 

Inmiddels ben ik dus een week verder en merk ik dat het helpt. Het is niet zo dat mijn 

stemming er ineens wonderbaarlijk door transformeert, maar het biedt me wel concreet wat 

houvast door de dagen heen. Daardoor voelt het minder machteloos en ervaar ik meer grip. 

En even naar buiten gaan of een gezonde lunch voor mezelf maken geeft me ook echt 

(weliswaar kort) een goed gevoel. Ik merk ook dat de lijst stimuleert. Als ik zie dat ik nog 

maar weinig stickertjes heb, nodigt het uit om te kijken wat ik nog kan doen om er nog een 

paar bij te kunnen plakken. Tegelijkertijd is dat ook waar ik mee op moet passen: het moet 

zoals genoemd niet een doel worden om zoveel mogelijk stickertjes te halen. Dat zou 

namelijk betekenen dat een dag met minder stickertjes minder oké is dan een dag waarop ik 

veel heb kunnen plakken, terwijl dat vaak ook juist de dagen zijn dat ik me sowieso al 

slechter voel en zo’n extra straf dus bepaald niet helpt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het 

ploeteren door zo’n dag heen op zichzelf al genoeg prestatie is. Geen waardeoordeel aan 

verbinden dus, elke dag is zoals die is en wat me extra lukt is mooi meegenomen. Lukt er 

een dag maar weinig? Dan is er morgen weer een nieuwe dag.  

 

En zo gaat het nu op en af. Het vooruitzicht op versoepelingen van de maatregelen doet me 

goed, het biedt (weliswaar onzeker) perspectief. Ondertussen ploeter ik nog even door met 

stickertjes, en met hopelijk een terrasje in het vooruitzicht. 

 

Blog 2 (17 mei 2020):  

Ik was van plan om deze blog te schrijven over waar ik me (vooral op dagen dat ik niet werk) 

zoal mee bezighoud. Ik had al een eerste opzet en foto’s gemaakt en hoefde er alleen nog 

een lopend verhaal van te maken. Zoals je al zal vermoeden is dat plan op het laatste 

moment gewijzigd.  

 



  

Ik zat gisteren (maandag 18 mei) in de auto en ondanks dat het warm was, had ik koude 

vingers. De laatste tijd heb ik steeds vaker last van mijn vingertoppen, een akelig, soms dus 

ook koud en klammig gevoel, alsof het leven eruit trekt. En toen viel het kwartje ineens. Ik 

heb jarenlang structureel koude vingers en tenen gehad. Gedurende het proces van werken 

aan mezelf middels therapie en later mijn leven weer opbouwen werd dat geleidelijk aan 

minder. Later heb ik me gerealiseerd dat ik meer in mijn lichaam ben gaan “wonen”, 

waardoor het geheel warm en “van mij” voelde. Sindsdien heb ik het eigenlijk altijd 

standaard vrij warm en heb ik nauwelijks meer last van koude tenen en vingers, tenzij het 

echt ECHT heel koud is buiten.  

 

Door het vele thuis alleen zijn de afgelopen 2 maanden vanwege de corona maatregelen 

ben ik weer een wandelend hoofd geworden. Niet zo gek ook, als je bedenkt dat voelen en 

verbinden voor mij geen vanzelfsprekendheden zijn en mijn overlevingsstrategie 

terugtrekken en afsluiten is. Ik was inmiddels de afgelopen jaren een heel eind gevorderd in 

het voelen en verbinden, ik stond (ook gevoelsmatig) open voor contact en kon echt 

verbinden met mezelf en de mensen om me heen. Maar een periode waarin ik alleen op 

mezelf ben aangewezen en maar nauwelijks contact met anderen heb is blijkbaar voldoende 

aanleiding om terug in mijn schulp te kruipen, veilig achter de kasteelmuren met de 

ophaalbrug omhoog, weg van anderen én van mijn eigen gevoel. Terugkijkend was ik de 

afgelopen tijd, ook als ik wél mensen zag, niet echt meer in verbinding. Ik was er wel, maar 

mijn gevoel was er niet, zoiets. Zo heb ik het grootste deel van mijn leven geleefd en dat is 

er dus zonder dat ik er erg in had de afgelopen maanden weer ingeslopen.  

 

Als ik me slecht voel en mezelf uit mijn lijf terugtrek ga ik meer eten (snaaien) en vaker wijn 

drinken. Daardoor ga ik me op en duur slechter voelen over mijn lichaam, waardoor de 

verbinding met mijn lichaam nog minder wordt. Ik duw het als het ware weg, ik ben er niet 

tevreden mee en het mag er niet zijn. Dat ervaar ik nu ook, ik ben best wel wat aangekomen 

en baal daar stevig van, waardoor ik er met mijn aandacht juist van weg ga en als “etend en 

drinkend hoofd” door blijf gaan met dat ongezonde gedrag waardoor ik me nog slechter ga 

voelen. Een vicieuze cirkel dus.  

 

Toen ik mezelf dit in de auto realiseerde ging er een golf van emotie door me heen. Ineens 

kon ik voelen hoe eenzaam en ongelukkig ik me eigenlijk voel. Een heel ander gevoel dan 

het depressieve gevoel dat ik de afgelopen weken had, waarin alles wordt afgemat tot een 

algehele donkerte die me helemaal overneemt. Door mezelf gevoelsmatig af te sluiten van 

mezelf en anderen creëer ik voor mezelf een schijnveiligheid die ik mezelf al heel vroeg in 

mijn leven heb aangeleerd en waar ik, weet ik inmiddels, doodongelukkig van word. Dat gaat 

onbewust en ook nu heb ik het al die tijd niet in de gaten gehad. Ik had het nodig om contact 

te maken met mijn lichaam om te kunnen voelen wat er aan de hand was.  

 

Gelukkig was ik onderweg naar mijn beste vriendinnetje waarmee ik heb afgesproken dat wij 

elkaars (exclusieve) huishouden zijn. Zij is dus de enige waar ik nog dichterbij kom dan 

anderhalve meter. De knuffel toen ik binnenkwam voelde na deze realisatie al direct anders 

en om weer even echt contact te maken met mijn lichaam ben ik bij haar in bad gegaan 

(want die luxe heb ik helaas niet in mijn tiny house). Een bad mét Lush ijsbeer (lees: heel 

veel schuim) die al een tijdje op me lag te wachten én met badeendjes. 

 



  

 
 

Ironisch genoeg zijn de activiteiten die ik initieel in deze blog wilde delen allemaal hoofd-

dingen (zoals puzzels/puzzelboekjes en informatieve boeken lezen) waarmee ik onbewust 

mijn wandelend hoofd alleen maar verder in stand hield. Hoogste tijd om de vicieuze cirkel te 

doorbreken dus! Dat wil niet zeggen dat ik me niet meer met hoofd-dingen mag vermaken, 

maar het betekent wel dat het nodig is dat ik regelmatig bewust met mijn aandacht naar mijn 

lichaam ga. Tussendoor even pauze nemen en mijn lichaam voelen als ik werk, puzzel of 

lees, bewust in mijn lichaam zijn als ik hardloop of onder de douche sta bijvoorbeeld en 

misschien binnenkort nog een bezoekje maken aan het bad van mijn beste vriendin. 

Komende donderdag wordt het 27 graden en ik vind het in de zon al snel te warm, maar 

wellicht is het toch een goed idee om even rustig in de zon te gaan zitten en de hitte op mijn 

lichaam te voelen. Waar een ritje in de auto al niet goed voor kan zijn!  

 

Blog 3 (26 mei 2020): Omgaan met veranderingen en 

onduidelijkheid 
Omgaan met veranderingen en onverwachte dingen die plots aandacht vragen is nooit mijn 

sterkste kant geweest. Ze maken me van slag. Ik raak de grip kwijt en overzie het niet meer 

waardoor ik in paniek raak. Dat kan al zo zijn met ogenschijnlijk kleine dingen. “Even” mijn 

medicijnen ophalen bij de apotheek of mijn fiets naar de fietsenmaker brengen bijvoorbeeld 

is voor mij nooit “even” geweest. Het is een extra handeling die normaal niet in mijn dag zit, 

een extra blok in mijn agenda, een extra etappe om af te leggen. Inmiddels heb ik daar door 

de jaren heen aardig mee om leren gaan, maar nog steeds, als er zich in een korte tijd 

teveel van dit soort dingen aandienen, dan word ik overvraagd en klap ik dicht, dan loop ik 

bijna letterlijk vast en moet ik echt even tijd nemen om de boel weer te ordenen, anders krijg 

ik niks meer voor elkaar.  

 

Ik heb door de jaren heen geleerd dat ik beter gedij bij vaste routines, structuur en 

voorspelbaarheid. Daar heb ik inmiddels aardig wat houvast in gecreëerd in de vorm van 



  

een overzichtelijke agenda en lijstjes. Op die manier kan ik de dingen die ik kán plannen in 

ieder geval sturen zodat er ruimte in mijn hoofd overblijft om om te gaan met de 

onverwachte dingen die zich aandienen.  

 

 
 

Deze corona periode is natuurlijk bij uitstek een periode van onduidelijkheid, onzekerheid en 

onvoorspelbaarheid. Steeds worden de veranderingen in maatregelen kort van tevoren 

aangekondigd waardoor we eigenlijk in blokken van een aantal weken leven en ook binnen 

die maatregelen is meer dan genoeg ruimte voor subjectieve invulling. In het begin 

bijvoorbeeld, toen “thuis blijven tenzij” de norm was, en je daarnaast wel drie gasten mocht 

ontvangen op anderhalve meter afstand, gaf dat bij mij al kortsluiting. Inmiddels durf ik, door 

de ervaren eenzaamheid, wel te beargumenteren dat sociale contacten ook noodzakelijk 

zijn, zelfs op anderhalve meter afstand. Maar in het begin vond ik dit een lastige en wist ik 

niet goed wat ik nou wel en niet nog kon en mocht doen, en wat verstandig was. De hele 

wereld was aan het veranderen en ik wist niet goed meer hoe ik me daartoe nou moest 

verhouden. Als ik iets vergeten was in de supermarkt, ging ik dan nog terug om dat te 

halen? Dat vind ik normaal gesproken al een ingewikkelde overweging, laat staan in een 

situatie als toen.  

 

Ik wil hiermee overigens niet zeggen dat ik niet achter de aanpak van de overheid sta. Ik kan 

het ermee eens zijn en er alsnog persoonlijk last van hebben. Ik ben ook enorm blij met de 

ruimte die er nog wel was, waardoor het mogelijk bleef om mijn beste vriendin twee keer in 

de week te zien en ik (op en af) kon blijven hardlopen. Dan dus maar manieren zoeken om 

ermee om te gaan. In het begin stond ik nog in de “aan” stand en kon ik vanuit die flow en 



  

energie mijn huisje eens goed opruimen en schoonmaken. Maar gaandeweg merkte ik dat 

het steeds aanpassen, meebewegen, wéér afspraken en evenementen uit mijn agenda 

verwijderen of aanpassen, nog meer regels om rekening mee te houden, nog meer 

meningen van iedereen die er net weer anders over denkt, me langzaam begon uit te putten. 

In plaats van “aan” ging ik “op pauze”. Het verwerken van alles wat veranderde en daar 

steeds weer op anticiperen, zowel privé als in mijn werk, putte langzaam mijn veerkracht uit 

en daarmee verdween ook de energie om nog dingen op te pakken en open te staan voor 

nieuwe dingen. Nu ik veel thuis ben zou het een mooi moment zijn om mijn foto’s eens goed 

te ordenen, maar ik krijg mezelf er gewoon niet toe gezet.  

 

Ik merk dat het vasthouden aan vaste structuren nu extra belangrijk is geworden. Vaste 

werkdagen, vaste dagen waarop ik met mijn beste vriendin afspreek, boodschappen doen 

op een vaste dag bij vertrouwde winkels. Ik merk zelfs dat ik ‘s avonds elke avond naar 

dezelfde serie kijk, omdat dat nu vertrouwd voelt en ik even geen ruimte in mijn hoofd heb 

om andere interessante programma’s te kijken die ik nog op mijn lijstje heb staan. Normaal 

gesproken ben ik juist van nieuwe uitdagingen, maar nu, in deze periode waarin er al zoveel 

verandert en onzeker is, heb ik juist behoefte aan dingen die hetzelfde blijven, die vertrouwd 

zijn. En dus heb ik die pauzestand maar geaccepteerd. Ik volg weinig tot geen nieuws en 

actualiteitenprogramma’s omdat de onrust daardoor alleen maar groter wordt. Ik maak 

keuzes in “ongewone dingen” zoals medicijnen halen of naar de tandarts en plan ze 

gespreid zodat het behapbaar blijft. En ik blijf voorlopig maar braaf dezelfde serie kijken. Op 

die manier houd ik in ieder geval grip op en overzicht over de dingen waar ik invloed op heb 

en ik vertrouw erop dat die energie en behoefte aan uitdaging wel weer komt als ik weer in 

de “aan” stand kan, als het buiten de deur leven en werken weer meer op gang komt. Dan 

komen die foto’s daarna wel een keer.  

 

Blog 4 (3 juni 2020): stoppen met vluchten; voelen dus 

Het roer moest rigoureus om. Daarom besloot ik vorige week om helemaal te stoppen met 

wijn drinken en snaaien ‘s avonds. Wat ik nog in de koelkast had staan aan hapjes en beleg 

voor toastjes heb ik nog opgegeten en in plaats van dat soort spul heb ik gezonde sapjes in 

huis gehaald. Ook heb ik mijn vrienden ingelicht dat ik dit ging doen en daarbij benoemd dat 

ik wel wat steun kon gebruiken. Met name de eerste avonden zouden naar mijn verwachting 

zwaar worden, dus die heb ik zover ik kon volgepland met afspraken met vrienden 

(weliswaar op afstand, maar gelukkig kan het gewoon weer!). Door het samenzijn was ik 

minder bezig met het ontwennen van mijn ongezonde gewoontes. Makkelijk is het niet, maar 

tot op heden houd ik het vol.  

 

Ik moet heel eerlijk zeggen dat het me eigenlijk over het algeheel wel meevalt. Ik merk nu al 

dat ik beter in mijn vel zit en dat mijn stemming verbetert. Ik maak ook meer contact met de 

mensen die ik zie. Zou dat dan toch echt allemaal door die wijn zijn veranderd? Ik vind het 

lastig om te geloven (in de zin van dat ik dat eigenlijk niet wíl), maar ik vermoed toch dat het 

echt zo is. Ik vind het verschil te opmerkelijk en groot om enkel een toevalligheid te zijn. Een 

reden te meer om vol te houden, want die positieve stemming heb ik een stuk liever! 

 

Hoe dan ook, ik voel me nu dus beter. Wat niet wil zeggen dat ik mijn momenten niet meer 

heb. Gevoelens en emoties dienen zich aan, en het feit dat ik niet meer in eten en drinken 

vlucht, maakt dat ik ze meer opmerk. Mijn neiging is nog steeds om ervan weg te vluchten, 



  

maar de kat van een vriend van me maakte me weer eens bewust van juist de andere 

aanpak. Het gaat om Roots, een jonge kater die veel om aandacht vraagt. Ik zat bij mijn 

vriend op de bank en hij bleef maar miauwen, continu, het hield niet op. Totdat ik hem eens 

uitgebreid ging aaien. Zijn roep werd gehoord, er was aandacht en hij kwam tot rust, waarna 

hij later in zijn mandje ging liggen slapen.  

 

 
 

Bij gevoel werkt dat volgens mij niet anders. Zolang je ervan weggaat blijft het aandacht 

vragen en als je er aandacht aan geeft dan gaat het meestal vrij snel daarna weer weg. Ik 

weet dit al jaren en heb deze ervaring al vaak zat gehad, en toch blijf ik af en toe die 

reminder nodig hebben.  

 

Maar hoe doe je dat dan, voelen? Het is niet alsof je op een moment besluit vanaf dan te 

gaan voelen en dat vanaf dan je gevoel “aan” staat ofzo. Ten minste, bij mij werkt dat niet 

zo. Ik moet mezelf daarin ook steeds terugfluiten want ik heb de neiging om daarin zwart wit 

te denken. “Nou, vanaf nu zal ik eens gaan voelen!”, zoiets. Ik hoef echt niet ineens van 0 

naar 100, sterker nog, dat kan ook niet eens. Af en toe een moment aandacht ervoor 

hebben is voldoende, kleine stapjes zijn ook stapjes.  

 

Wat voor mij werkt is door de dag heen gewoon doorgaan (eraan voorbij gaan, want dat krijg 

ik vooralsnog niet veranderd) en dan geplande momenten er juist wel even voor gaan zitten. 

Ik heb ooit een cursus mindfulness gedaan en die technieken zijn op dit soort momenten 

nog steeds behulpzaam. Vaak merk ik wel dat ik niet bij het diepere gevoel kom. 

Ongelukkige of verdrietige gevoelens die ik eerder had en waar ik dan tijd voor maak, komen 

niet in dezelfde intentie meer terug maar blijven wel op de achtergrond sudderen. Daar heb 

ik dus een andere vorm voor nodig, want opstapeling vergroot stress en last van mijn 

spieren.  

 

Voor mij helpt het daarom om een film of serie te kijken de me emotioneel triggert. Eigenlijk 

is dat de katalysator - ik huil om de serie of film en tegelijkertijd kunnen ook mijn eigen 

emoties en spanningen eruit. Voor mij is dat op dit moment Glee. Misschien wel omdat de 

middelbare school setting en het pesten me persoonlijk raken en ik me daarom goed in de 

personages kan inleven. Uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit waarom het werkt, als het 

maar werkt.  



  

 

 
 

De enige serie die ik sinds een tijdje kijk (zoals ik in mijn vorige blog schreef), blijkt dus ook 

een serie die me, als mijn emoties hoog zitten, zo nu en dan emotioneel raakt en me de 

kans geeft om op die manier wat van mijn eigen emotie en spanning te ontladen. Op die 

manier kan ik de emmer tussendoor af en toe wat legen en lukt het me hopelijk om niet weer 

terug te vallen in het vluchten in eten en drinken. Ik moest wel even slikken hoor, toen ik 

afgelopen maandag op facebook allerlei foto’s zag over terrassen die weer open waren. 

Maar het is het waard. Voor nu is het belangrijk om de gewoonte goed te doorbreken, zodat 

ik structureel gezondere keuzes ga maken en dan af en toe kan genieten van de momenten 

dat ik mezelf dat wijntje met die snaaiplank wél gun. Dan voelt dat terrasje straks extra 

speciaal!  

 

Blog 5 (9 juni 2020): mezelf vermaken 
Deze week een meer praktische blog waarin ik jullie meeneem in waar ik me thuis, als ik niet 

aan het werk ben, zoal mee bezighoud. Ik heb ze onderverdeeld in “hoofd dingen” en 

“lichaam dingen” omdat het goed is om mezelf daar bewust van te zijn en er zo nu en dan in 

af te wisselen.  

 

HOOFD DINGEN 



  

 
 

Puzzelen  

Legpuzzels maken is echt mijn favoriete bezigheid momenteel. Zeker als ik op tijd opsta en 

een lange dag zonder afspraken voor me heb, duik ik in een legpuzzel en dan vlíegt de tijd 

voorbij. Ik verbaas me er elke keer weer over hoe snel de uren voorbij vliegen als ik in een 

puzzel verdiept zit. Dit heeft, op dagen dat ik wel nog een afspraak met iemand had, al 

meerdere keren geleid tot stress en te laat komen omdat ik er te laat achter kwam dat het al 

zo laat was. Voor een afspraak niet zo handig, om te tijd te doden daarentegen juist wel!  

Vragenboekjes 

Ik ben momenteel in twee vragenboekjes bezig:  

- “Een vraag per dag - maak een uniek zelfportret van jezelf gedurende 5 jaar” 

- “999 vragen aan jezelf” 

Het eerste boekje bevat veel vragen die je op de dag zelf kan beantwoorden zoals “wat is 

het nieuwste kledingstuk dat je vandaag draagt?”, “wanneer heb je voor het laatst 

gelachen?” en “wat of wie geeft je op dit moment troost?”. Je vult vijf jaar dezelfde vragen in 

en kan dan overeenkomsten en verschillen over de jaren zien.  

Het tweede boekje bevat meer vragen over wie je bent (verleden en heden), wat je 

voorkeuren zijn en welke keuzes je zou maken, zoals “welke drie dingen maken jou kwaad”, 

“waar zit je het liefst in een vliegtuig?” en “denk je dat een open relatie kan werken?”. 

Naast dat ik het gewoon leuk vind om de vragen in te vullen zetten de boekjes me ook vaak 

aan het denken over mijn identiteit/persoonlijkheid. Wie ben ik eigenlijk en wat vind ik 

eigenlijk belangrijk? Concrete vragen helpen me om bij dit soort thema’s stil te staan.  

 

Puzzelboekjes  

Ook hier speelt het tijd-vul-aspect een rol, en wat ik er verder leuk aan vind is dat ik echt 

uitgedaagd word. Met name bijvoorbeeld een logikwis (op de rechterbladzijde van het 

puzzelboekje op de foto) vraagt om geconcentreerd lezen en nadenken, zodat je opties uit 

kan sluiten en er dus uiteindelijk de juiste opties overblijven. De drive om het te willen 

oplossen en het goede gevoel als het gelukt is, daar word ik blij van.  

 



  

 

Dingen op Facebook plaatsen  

Het plaatsen van berichten of foto’s op facebook helpt me om in contact te blijven met 

mensen. Doordat ik iets plaats en anderen daarop reageren ontstaat er op dagen dat ik 

verder niemand zie of spreek toch wat communicatie en daar fleurt mijn stemming vaak echt 

wel van op. Ik merk dat ik de laatste tijd met name behoefte heb om de dingen te delen die 

ik in m’n eentje opmerk of meemaak. Door dat te doen ontstaat er interactie over en voelt 

het direct al minder alleen. Het is en blijft natuurlijk geen vervanger van direct contact, maar 

als extra vorm in periodes waarop ik veel alleen ben (bijvoorbeeld ook op vakantie) werkt het 

voor mij heel goed om op deze manier verbonden te blijven.  

 

Informatieve boeken  

Met vlagen vind ik het ook interessant om me in informatieve boeken te storten, vaak over 

allerlei thema’s omtrent de psyche. Zo ben ik me op dit moment verder aan het verdiepen in 

systemisch werken. Ik wil graag snappen wat er gebeurt, waarom ik iets op een bepaalde 

manier voel, ervaar of doe. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik daarmee op moet passen, ik 

moet niet met mijn hoofd willen fixen wat er in mijn lichaam gebeurt. Maar mijn ervaring is 

wel dat begrip, en dingen kunnen plaatsen, me helpt om er beter mee om te leren gaan.  

 

Series kijken  

Tot slot series kijken, ik noemde het vorige week al. Daar vul ik over het algemeen mijn 

avonden mee als ik alleen ben. Ik vind het een fijne afleiding en soms helpt het dus ook bij 

het loskomen van emoties. Het is wel belangrijk dat het iets is wat ik echt leuk vind. Dat is 

soms even zoeken, maar als ik iets nieuws gevonden heb dat ik leuk vind is het dat ook wel 

echt waard. En regelmatig pak ik ook terug naar series en programma’s die ik al ken en al 

gezien heb, zoals Glee dus, of Friends, The Big Bang Theory, A’dam en EVA, Flikken of 

Baantjer.  

 

LICHAAM DINGEN 



  

 
 

Meehelpen op boerderij  

Ik ga regelmatig meehelpen op de boerderij hier. Zo heb ik een tijdje terug laarzen 

geschilderd en onlangs de braam naast mijn huisje eens flink gesnoeid. Met name de 

grotere klussen, zoals die prikkende braam, zijn nou niet bepaald dingen waar ik om sta te 

springen, maar ze geven me wel een fijn en voldaan gevoel achteraf. Op een dag dat ik 

geen verplichtingen heb is het daarom echt fijn om even de deur uit te gaan en mee te gaan 

helpen. Ik heb meestal niet zoveel zin om te gaan (en ik ga dus ook niet altijd, maar het lukt 

me wel regelmatig om mezelf te motiveren) maar ik ben altijd wel positiever gestemd als ik 

terugkom. Het even eruit zijn, onder de mensen zijn en het gevoel in mijn lichaam dat ik 

fysiek bezig ben geweest maken dat ik heel anders de avond in ga. Het breekt de dag, 

waardoor die minder lang, lamlendig en eentonig voelt.  

 

Plantjes 

Sinds anderhalve maand heb ik weer gezellige plantjes buiten om mijn “terras” op te 

vrolijken. Zeker in droge periodes is het belangrijk dat ik die regelmatig water geef, en dat 

probeer ik dan ook echt even met aandacht te doen. Een paar weken terug sprak ik de 

moeder van een vriend van mij, die vertelde dat ze dagelijks de dode bloemetjes verwijdert. 

Ik weet nog dat ik benoemde dat daar voor mij echt geen prioriteit ligt, maar ik ben het 

daarna toch gaan doen. Inmiddels merk ik dat het me helpt om even naar buiten te gaan en 

wat in de plantjes te wroeten zo af en toe. Het werkt rustgevend (laatst was ik in een subtiele 

dans met een zoemende bij, in conclaaf wie er nu bij het plantje mocht) en de plantjes 

bloeien er weer van op, wat me ook weer opvrolijkt. Dagelijks ga ik denk ik niet halen, maar 

zo af en toe wel!  

 



  

Zoals je ziet zijn de hoofd dingen in de meerderheid. Dat is ook niet zo gek, dat is mijn 

voorkeur en dat vind ik sneller leuk. De uitdaging voor mij is dus om genoeg af te blijven 

wisselen. En open te blijven staan voor nieuwe lichaam dingen die er nog bij kunnen, al ben 

ik daar best kritisch in... Mocht je willen delen welke lichaam dingen voor jou goed werken, 

dan kan dat door me te mailen, mijn emailadres staat boven deze blog. Ik lees er dan graag 

ook bij waarom het voor jou werkt en wat het je oplevert, dan ga ik het misschien wel 

proberen!  

 

Blog 6 (17 juni 2020): van betekenis zijn 
De afgelopen 3 maanden is me weer eens extra duidelijk geworden hoe belangrijk het voor 

mij is om van betekenis te kunnen zijn, met name in mijn werk. Ik heb vorig jaar een periode 

gehad waarin ik soort van “tussen twee functies in” zat en die periode vond ik verschrikkelijk. 

Ik had weinig om handen, maakte even niet echt deel ergens van uit en voelde me maar 

weinig nuttig.  

 

In september ben ik gestart met mijn huidige functie en sinds de komst van corona en het 

thuiswerken ziet mijn werk er voor een groot deel anders uit dan daarvoor. Ik houd contact 

met de teams via de online teamvergaderingen (wat echt anders is dan in real life) en de 

contacten met cliënten hebben een hele tijd helemaal stil gelegen. De focus lag ook ineens 

volledig op corona. Logisch natuurlijk, maar dat is nou niet bepaald mijn expertise zeg maar. 

Het was dus echt even zoeken naar nieuwe wegen en manieren om in contact te blijven en 

van betekenis te kunnen zijn vanuit mijn bureautje in Brabant.  

 

 
 

Inmiddels merk ik dat er weer het een en ander op gang begint te komen waardoor ik weer 

een aantal dagen in de week in Arnhem te vinden ben. Soms voor een overleg met collega’s 

dat toch echt beter face to face kan omdat we dan veel beter inhoudelijk de verdiepingsslag 

kunnen maken en daarnaast ook voor gesprekken met cliënten individueel.  

 

Het gevoel dat ik heb als ik thuiskom van zo’n dag is zo verschrikkelijk anders dan het 

dichtklappen van mijn laptop na weer een dag thuiswerken! Gewoon al het gevoel dat je 

ergens van thuiskomt, mijn hele leven is dat een vanzelfsprekendheid geweest en pas nu 

ervaar ik de waarde daarvan. En dan heb ik het nog niet gehad over de sociale interactie op 

zo’n dag, het weer onder de mensen zijn, contact maken en in dat contact ervaren dat je van 

betekenis bent. Na zo’n dag voel ik me instant beter. Dit is wat ik nodig had, dit is pas een 

goed medicijn!  



  

Ik merk dan ook dat ik de laatste weken weer aan het terugkomen ben uit de pauzestand. Ik 

besteed weer meer aandacht aan welke kleren ik draag, ik doe mijn sieraden weer aan en ik 

krijg weer zin om dingen te ondernemen. Ik merk daardoor ook dat het weer makkelijker 

wordt om dingen rondom huis op te pakken. Die pauzestand maakte dat ik over het algeheel 

lamlendig werd, nergens meer zin in had en me nergens meer toe kon zetten. Nu sta ik weer 

meer “aan” en lukt het me ook weer beter om me tot klusjes in huis te zetten.  

 

Tegelijkertijd merk ik dat ook dit tijd kost. Ook dit is een verandering die, ook al is die 

positief, energie kost en waaraan ik weer moet wennen. En dat mag ook, gelukkig gaat het 

in etappes. Ik werk nu deels in Arnhem en deels thuis. Op die manier kan ik wennen aan de 

dagen dat ik weer de deur uit ben en dat gaandeweg weer opbouwen, en ook het oppakken 

van dingen in en om het huis doe ik geleidelijk aan.  

 

Het zelf ervaren van de waarde van betekenisvol bezig zijn voor mijn eigenwaarde en 

stemming herinnert me er weer eens aan hoe belangrijk dat is en hoe goed dat bij kan 

dragen aan herstel. Of het nou een hobby, sport, de buurvrouw helpen, school, stage, 

dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk is hoeft wat dit betreft volgens mij niet zoveel 

uit te maken. Het gaat om het effect, het gevoel dat je nuttig bent geweest, dat je wat zinvols 

hebt gedaan. De kunst is om voor jezelf uit te vinden waar jij dat gevoel van krijgt.  

 

Voor mij is dat dus overduidelijk mijn werk. Het gevaar daarvan is, wat de afgelopen tijd ook 

is gebleken, dat ik daar dus ook nogal afhankelijk van blijk te zijn. Op het moment dat ik het 

gevoel heb dat ik minder betekenisvol bezig kan zijn in mijn werk heeft dat vrijwel direct 

invloed op mijn stemming. Niet zo handig, want soms gebeurt dat nou eenmaal, soms zit ik 

even niet zo in de flow of zijn de omstandigheden zo dat de focus even ergens anders ligt.  

 

De uitdaging voor mij wordt dan ook om te onderzoeken hoe ik daar in de toekomst beter 

mee om kan leren gaan. Uit welke dingen in mijn leven haal ik nog meer betekenis? Ben ik 

me daar wel bewust van? En kan ik die in dergelijke periodes ook meer creatief inzetten? Of 

kan ik juist beter oefenen met accepteren dat ik niet altíjd van betekenis hoef te zijn? Kan ik 

leren om langer te teren op de succeservaringen die ik op heb gedaan, waardoor ik dat 

gevoel, en dus ook mijn stemming, langer vast kan houden?  

 

Allemaal vragen waar ik nu nog geen antwoord op weet, maar die zeker het onderzoeken 

waard zijn. Dit is dan ook een aandachtspunt dat ik meeneem de komende tijd, waarvan het 

goed is dat ik me er bewust van blijf. En zo dienen zich steeds weer nieuwe dingen aan 

waarmee ik aan de slag kan. Ik herinner me nog dat ik, toen ik bij de GGZ in behandeling 

was, de illusie had dat ik daarna “klaar” zou zijn. Inmiddels weet ik uit ervaring dat herstel 

een doorlopend proces is dat nooit stopt en dus ook nooit klaar is. Het is een houding, een 

manier van leven, een manier van omgaan met de dingen die op je pad komen. Het leven zit 

vol uitdagingen en hetgeen waar je invloed op hebt is hoe je ermee omgaat. Herstel gaat 

voor mij om leren omgaan met wat je overkomt, steeds weer. Het gaat over struikelen en 

weer opstaan, en gaandeweg jezelf steeds beter leren kennen zodat je beter kan anticiperen 

en handelen met de kennis die je hebt van eerdere ervaringen. Ik heb de afgelopen tijd weer 

wat afgestruikeld en ben nu weer aan het opstaan. Wat ik heb geleerd neem ik mee en voor 

nu ligt de focus op verder opkrabbelen, die beweging proberen vast te houden en een buffer 

opbouwen. Ik ben blij dat ik mijn draai weer aan het vinden ben.  

 



  

Blog 7 (22 juni 2020): dealen met wat op je pad komt 
Vorige week woensdagavond was er, ik mag toch wel zeggen, behoorlijk noodweer hier in 

het Brabantse land. We hadden dinsdagavond al zware buien met onweer (en her en der 

overstromingen tot gevolg) gehad en woensdag was het nog heel wat tandjes erger. In een 

tiny house leef je meer in en met de natuur en zijn weersomstandigheden veel sneller en 

intenser merkbaar. Ik heb een plat dak met daarop zonnepanelen, waarop de regen goed te 

horen is. Dat vind ik doorgaans een fijn, rustgevend geluid, maar in de heftigheid van die 

buien was het eerder angstaanjagend.  

 

 
 

De regen hóósde echt uit de lucht en het flitste en rommelde zo flink dat zelfs Hamster (mijn 

kat) er met de minuut angstiger van ging kijken en vlak daarna in haar holletje onder de bank 

dook om stilletjes te wachten totdat het weer over zou gaan. Doorgaans is ze wat geluid 

betreft niet zo bang aangelegd, dus dat zegt toch wel wat. Ikzelf merkte dat ik, op de 

momenten dat het echt hard tekeer ging, mijn serie stopzette omdat ik er zo onrustig van 

werd dat ik me er niet meer op kon concentreren en ik voor mijn gevoel met mijn aandacht 

bij de (on)weer moest zijn, alsof ik het dan beter in de gaten kon houden en er dus 

gevoelsmatig meer grip op had ofzo.  

 

Op een gegeven moment zag ik een flits recht naar beneden gaan, gepaard met vrijwel 

direct een ENORM HARDE KLAP. Ik schrok me wezenloos, het was zo’n moment dat ik met 

mijn schouders tegen mijn oren gedrukt, grote ogen en gestokte adem even muisstil zat en 

moest verwerken wat er zojuist gebeurde. Ik vind het lastig om in te schatten hoe ver weg 

het was, maar voor mijn gevoel was het in ieder geval VEEL te dichtbij. Ik ben daarna even 

heel alert geweest op wat ik zag en hoorde in de omgeving. Het was toch niet hier op het 

terrein? Of bij de buren? Wat zit er verder nog aan die kant? Het kon ook “gewoon” een 

boom zijn bij het meer verderop. Ik hoorde geen ambulance en zag verder niks dus heb het 

er op een gegeven moment maar bij gelaten.  

 

Mijn lichaam was vanaf toen wel in opperste staat van paraatheid. Ik heb weliswaar een 

aardpen (een meterslange pin die de grond in gaat zodat mijn huisje geaard is en in het 

geval van bliksem de lading via het grondwater weg kan), maar toch was ik bang dat hij in 



  

zou slaan in mijn huisje, of in een boom die dan op mijn huisje zou vallen, met alle gevolgen 

van dien. De voorspellingen zagen er nou niet bepaald rooskleurig uit voor de nacht die 

volgde (alles vanuit rechtsonder kwam nog deze kant op) en ik begon me zorgen te maken 

over het feit dat ik, zo “AAN” als ik was, zeer waarschijnlijk niet zou kunnen slapen.  

 

 
 

Slapen is voor mij erg belangrijk, ik slaap elke nacht zo’n 9 uur en kan dan, als ik geen 

wekker zet, in het weekend met gemak nog de klok ruim rond slapen. Ik merk het ook direct 

als ik een nacht slecht of weinig slaap, het leven is dan MOEILIJIJIJK en ZWAAAAAR. Ik 

moest de dag erna gewoon werken dus ik zag de bui (letterlijk en figuurlijk) al hangen. En 

toen besefte ik me ineens dat dit van die omstandigheden zijn waarbij het geen enkele zin 

heeft om me ertegen te verzetten en dat ik dan maar beter zo goed mogelijk kan 

meebewegen. Die storm ga ik niet kunnen verminderen en de reactie van mijn lichaam vond 

ik eigenlijk heel normaal gezien de omstandigheden, dus dat mocht er ook gewoon zijn. Ik 

heb me er dus maar bij neergelegd dat ik waarschijnlijk mijn uren slaap niet zou gaan halen 

die nacht en ben voor mezelf nagegaan hoe ik daar dan nog op kon anticiperen.  

 

Het wonderlijke van stoppen met verzetten en de situatie accepteren vind ik nog steeds dat 

er dan een heel nieuw scala aan oplossingen ontstaat. Doordat ik me had neergelegd bij het 

feit dat ik die nacht lang niet genoeg uren zou kunnen slapen en daar de volgende dag 

waarschijnlijk de nodige last van zou hebben, kon ik gaan kijken waar ik nog wél invloed op 

had. Gelukkig was de dag erna een thuiswerkdag, dus ik hoefde in ieder geval niet in de 

auto naar Arnhem te rijden. Ik had gepland om die ochtend om half 8 te gaan hardlopen, dat 

kon ik overslaan zodat ik een uurtje langer kon blijven liggen. Ik ben sinds een aantal weken 

mijn gewoontes drastisch aan het omgooien en meer bewegen is daar een belangrijk 

element in. Een fijne beslissing vond ik het dus niet, maar dat extra uurtje slaap en me 

daardoor beter kunnen concentreren op mijn werk was me ook heel wat waard en een 

keertje hardlopen overslaan is ook niet het einde van de wereld. Mijn werkagenda voor die 

dag zat redelijk vol, maar ik had wel tussendoor een aantal vrije momenten en ik had het 

laatste uur geen afspraak staan. Ik zou dus tussendoor een paar keer buiten een frisse neus 

kunnen halen en een uurtje eerder kunnen stoppen als ik op was, dat haal ik dan de dag 

erna wel weer in.  



  

Als ik in verzet was gebleven (waar ik overigens ook echt heel goed in ben) dan was ik boos 

gebleven. Boos op het onweer, boos op het feit dat ik me er zo gespannen door voelde en 

boos over dat ik niet kon slapen en dat ik daar de dag erna last van zou hebben. Ik was dan 

alleen maar (figuurlijk) blijven schoppen tegen de hele situatie en had dan helemaal geen 

ruimte gehad voor het denken in dit soort oplossingen. Doordat het me nu wel lukte om deze 

insteek te kiezen kreeg ik meer rust. Het hoeft niet elke dag perfect te gaan en door hier en 

daar wat kleine aanpassingen te maken zou ik de dag toch gewoon nog goed door kunnen 

komen. En wonder boven wonder, doordat die bewustwording me rust gaf viel ik, tussen de 

buien in, iets na twaalven in slaap en kon ik toch nog zo’n 8 uur slapen.  

 

Blog 8 (30 juni 2020): keuzes maken 
Waar ik eerder nog zoekende was in wat ik wél kon doen tijdens de periode van beperkende 

maatregelen omdat aardig wat van mijn werk stil lag, heb ik het nu sinds een aantal weken 

ineens hartstikke druk. In de periode dat er verschillende dingen stil lagen ben ik op allerlei 

manieren op zoek gegaan naar wat ik in plaats daarvan dan wel kon doen. Het schrijven van 

deze blog is daar een voorbeeld van. Al die dingen lopen nu inmiddels goed.  

 

De afgelopen weken beginnen er nu, door de versoepelingen van de maatregelen, weer 

steeds meer van de “oude” dingen te lopen. Het er dus eigenlijk op neer dat ik me nu 

bezighoud met de dingen die ik voor corona al deed, aangevuld met dingen die tijdens 

corona zijn opgestart. Omdat het een combinatie is van werk in Arnhem en online afspraken, 

en de afspraken/bijeenkomsten op locatie meer tijd kosten, is het een ware kunst geworden 

om alles goed te plannen. De reistijd van Den Bosch naar Arnhem is, inclusief laptop in mijn 

tas, naar de auto lopen, hygiënemaatregelen etc., een uur. Dat is woon-werkverkeer dus tel 

ik niet als werktijd, maar ik moet er in mijn agenda wel rekening mee houden en mijn 

afspraken zo plannen dat ik zowel in Arnhem als thuis effectief kan werken. De afgelopen 

weken merk ik dat mijn agenda steeds voller wordt en het plannen daardoor steeds 

moeilijker.  

 

Begrijp me niet verkeerd, afspraken/bijeenkomsten op locatie kosten weliswaar meer tijd, 

maar dat zijn ze ook dubbel en dwars waard. Door de interactie in dezelfde ruimte kun je 

inhoudelijk meer de diepte in en omdat een groepsgesprek veel makkelijker gaat kun je 

inhoudelijk ook meer uit de interactie halen dan online. Ik heb inmiddels aardig wat online 

workshops en vergaderingen gefaciliteerd en bijgewoond en mijn ervaring is dat deze 

planningstechnisch makkelijker te organiseren zijn, maar dat ze ook meer energie kosten 

doordat ze intensiever zijn (daarom duren ze doorgaans ook minder lang) en dat het 

reageren op elkaar wat ingewikkelder is waardoor je meer omstebeurt wat deelt en minder 

echt met elkaar het gesprek aangaat. Waar bijeenkomsten op locatie dus tijdsintensiever zijn 

omdat ze langer duren, leveren ze doorgaans ook meer op. Beide hebben dus zo hun 

voordelen.  

 

Feit is wel dat ik in de 32 uur dat ik werk niet alles kan blijven doen. Ik vind het persoonlijk 

niet vervelend dat het momenteel zo druk is, omdat ik het juist wel fijn vind dat ik na de 

afgelopen periode weer met allerlei zinvolle dingen bezig ben en weer lekker in de flow zit. Ik 

merk alleen dat het niet lukt in 32 uur en dat ik dus in de afgelopen weken aardig wat heb 

overgewerkt. Ik zal dus ergens keuzes moeten gaan maken en dat vind ik best lastig.  

 



  

Ik vind de dingen die ik doe namelijk belangrijk en zinvol, zowel de dingen die ik voor corona 

al deed als de dingen die ik sindsdien ben opgestart. Dat is dus in ieder geval iets wat 

corona concreet heeft opgeleverd: het heeft me creatief aan het denken gezet en daardoor 

aan nieuwe activiteiten geholpen die óók zinvol zijn en een mooie aanvulling binnen deze 

functie. De kunst is nu alleen om uit te zoeken hoe ik het in kan richten, zodat het wel 

gewoon binnen mijn werkuren past.  

 

Ik weet uit eerdere werkervaringen dat dit vaker een dingetje is geweest. Ik ben nogal 

enthousiast en betekenisvol bezig kunnen zijn voelt als mijn brandstof, dus daarin afremmen 

of andere keuzes maken voelt onnatuurlijk en doe ik niet zo snel. Daar ligt ook meteen mijn 

valkuil, want als ik dat te lang niet doe, dan overwerk ik mezelf en raak ik overspannen. 

Uiteindelijk wordt daar niemand beter van, dus de uitdaging voor mij is om dit op tijd te 

signaleren en ernaar te handelen, zodat ik mijn werk met energie kan blijven uitvoeren. 

Beter hetgeen dat ik doe goed kunnen doen dan te veel willen doen in een gespannen 

stemming en ten koste van mezelf. Rationeel klopt dat als een bus, maar mijn gevoel wil nog 

wel eens anders. Het liefst zeg ik overal ja tegen en doe ik alles. De verstandige optie is 

keuzes maken.  

 

 
 

Gelukkig hoeven keuzes niet rigoureus én niet definitief te zijn. Dat heb ik echt moeten leren, 

ik kan nogal zwart-wit denken en het gevolg is dan meestal dat ik uiteindelijk géén keuze 

maak, omdat beide opties me niet aanstaan. de kunst is dus om te zoeken naar de opties 

tussen de twee uitersten, in het grijze gebied. Zo kan ik kijken of ik bepaalde dingen in 

frequentie kan veranderen waardoor er meer ruimte ontstaat, kijken welke dingen ik met 

elkaar kan combineren waardoor het efficiënter wordt, selectiever deelnemen of dingen 

tijdelijk overslaan en op een later, rustiger moment weer oppakken.  

 

Concreet betekent dat op dit moment dat ik dagelijks ‘s ochtends kritisch naar mijn agenda 

ga kijken om te beslissen of ik overal volledig bij moet zijn of dat ik ook overleggen deels kan 

bijwonen of een keer over kan slaan. Dat betekent vooraf bekijken wat er op de agenda van 

het overleg staat en bij welke punten mijn expertise van toegevoegde waarde is. Deze 

insteek is nieuw voor me en vind ik best een beetje spannend, omdat ik daarmee ga staan 

voor mezelf en de aandacht op mezelf vestig als ik later aansluit of eerder wegga. En toch 



  

denk ik dat ik er veel mee kan winnen, omdat er regelmatig dingen besproken worden waar 

ik vanuit mijn invalshoek niet echt mee van doen heb en ik die tijd dan kan besteden aan 

andere, voor mijn functie meer zinvolle dingen.  

 

Het betekent ook dat ik vanaf nu deze blog om de week ga schrijven. Stiekem kost dit me 

namelijk best wel wat tijd om te bedenken waarover ik ga schrijven, er afbeeldingen bij te 

zoeken en natuurlijk ook het schrijfproces zelf. In het begin ging dat sneller, toen zat ik vol 

inspiratie en vlogen de teksten zo mijn vingers uit. Nu begin ik te merken dat wekelijks best 

snel achter elkaar is, waardoor ik alweer aan het nadenken ben over de volgende blog als ik 

de vorige net af heb. Ik snap nu ook wat een writers block is, soms komt de inspiratie 

gewoon niet en dan krijg ik dus ook niks op papier. Het druk hebben helpt daar ook niet bij 

merk ik. Naast dat ik dus door een lagere frequentie wat tijd win, hoop ik ook dat ik daardoor 

net wat meer ruimte (in tijd én in mijn hoofd) heb om op nieuwe ideeën te komen waardoor 

het schrijven weer wat makkelijker en meer vanzelf gaat en ik jullie wel zo nu en dan kan 

blijven voorzien van mijn hersenspinsels.  

 

Uiteraard zijn er nog meer dingen te bedenken om de boel wat rustiger te maken zodat ik 

het gewoon weer red in 32 uur. Het schrijven van deze blog helpt me bij de bewustwording 

en mogelijkheden die ik heb. Ik heb nu in ieder geval twee concrete acties om mee te starten 

en de komende weken blijf ik er alert op zodat ik extra actie kan ondernemen waar nodig. 

Voor nu ben ik bovenal blij dat ik weer lekker aan het werk ben! Tot over twee weken! 

 

Blog 9 (14 juni 2020): niet zomaar 

een coronatest. 
Vorige week stond voor mij in het teken van een 

coronatest. Ik zat op woensdag, mijn vrije dag, 

rustig op de bank wat te lezen en voelde dat mijn 

rechter neusgat dicht begon te zitten. Al snel kon ik 

er niet meer goed door ademen en wat later begon 

het ademen door mijn linker neusgat wat branderig 

aan te voelen. Ik moet af en toe mijn neus wel eens 

snuiten, bijvoorbeeld als ik een tijdje buiten ben 

geweest en dan weer binnenkom, maar dit voelde 

wel echt anders dan anders, niet goed dus.  

 

Op dat moment sloeg lichte paniek toe. Er gaan op 

zo’n moment allerlei vragen door mijn hoofd en ik ga vanalles googlen. Wat moet ik nou 

doen? Moet ik me laten testen? Wat verstaan ze eigenlijk precies onder neusverkoudheid? 

Valt dit onder lichte klachten? En wat als het straks nou weer wegtrekt? Hoe gaat zo’n test 

eigenlijk? En hoe moet ik me dan aanmelden? Wie heb ik allemaal gezien de afgelopen 

dagen? En hoe moet dat dan met de afspraken de rest van de week? In principe zijn de 

richtlijnen duidelijk, zowel landelijk als vanuit de RIBW als mijn werkgever wordt aangegeven 

dat het heel belangrijk is om je als zorgmedewerker al bij lichte klachten direct te laten testen 

en daar vooral niet terughoudend in te zijn. Waarom vind ik dit dan toch zo ingewikkeld?  

 

Die staat van zijn heeft zo’n anderhalf uur geduurd, waarna ik (natuurlijk) heb besloten om te 

bellen om een afspraak te maken voor een test (en ik HAAT bellen, zeker dit soort 



  

telefoontjes!). Gelukkig was de afspraak zo gemaakt, ik zou donderdag om 14:54 aan de 

beurt zijn. Vanaf dat moment moest ik dus thuisblijven (op het ritje naar de test na) totdat de 

uitslag binnen was. En toch zat het me daarna nog niet lekker, en al helemaal niet meer toen 

ik merkte dat de verstopte neus minder werd. Had ik dan toch te snel gebeld? Zou het nou 

weer wegtrekken en niks zijn? En wat moet ik nou doen als ik morgen geen klachten meer 

heb? Ik was dan ook, hoe is het mogelijk, blij toen de verstopte neus ‘s avonds weer 

terugkwam. Gelukkig had ik het toch goed gevoeld en goed aangepakt.  

 

De volgende dag heb ik alle werkafspraken buiten de deur voor de rest van de week 

afgezegd of verzet en ben ik ‘s middags naar de teststraat in Rosmalen gereden. Terwijl ik 

naar de auto liep en onderweg was liep de spanning op. Ik heb dat sowieso heel erg bij 

dingen waarbij er snel bepaalde actie van je verwacht wordt, zoals bijvoorbeeld je auto in 

neutraal en met lopende motor in de wasstraat of na een vliegreis op vakantie uit de bus 

stappen inclusief bagage als je wordt afgezet bij je hotel. Het zijn echt geen ingewikkelde 

dingen maar omdat er snel iets van me verwacht wordt raak ik in paniek en daardoor gaat 

het juíst vaak fout en vind ik het de keer daarna nog spannender. Ik had op dat moment ook 

eigenlijk nauwelijks last van de verstopte neus (zal je altijd zien) en ik was bang dat ze me 

naar mijn klachten zouden vragen. Zou ik dan eerlijk zijn en zeggen dat ik op dat moment 

nergens last van had? En zou ik dan nog wel getest worden?  

 

Eenmaal bij de teststraat werd e.e.a. wel snel duidelijk. Er stonden om de paar meter grote 

gele borden waarop stond dat je in je auto moest blijven en je raam dicht moest houden. Dat 

was duidelijk, dat kon niet misgaan. Er stonden aardig wat auto’s voor me, dus ik kon goed 

bekijken hoe het bij de auto’s voor mij ging en wat ik zou moeten doen als ik aan de beurt 

was. Terwijl we in de rij stonden kwam er iemand langs en moesten iedereen, met gesloten 

raam, het identiteitsbewijs laten zien. Daarna aangekomen bij de testmeneer mocht ik mijn 

raampje naar beneden doen en werd er gevraagd naar mijn gegevens, gelukkig werd er niet 

naar mijn klachten gevraagd. Er werd een monster uit mijn mond en neus gehaald, ik kreeg 

een foldertje en toen mocht ik weer naar huis, tot zaterdag wachten op de uitslag. Ook dat 

voelde echt vreemd, ik was niet ziek, ik voelde me eigenlijk prima, en toch moest ik 

thuisblijven.  

 

 
 

Ik heb het al eerder gemerkt en nu weer heel sterk: naast dat ik deze blog natuurlijk voor de 

lezers schrijf, helpt het mezelf ook in mijn eigen proces van reflectie en inzichten. Doordat ik, 

met deze blog in mijn achterhoofd, bewuster aan het observeren was wat er met me 

gebeurde, kon ik voor mezelf ook weer een verdiepingsslag maken. Gaandeweg door de 



  

dagen heen werd me helderder waarom ik dit soort dingen zo lastig vind en wat de 

(terugkerende) thema’s eronder zijn.  

 

Als het gaat over het wel of niet bellen en wel of niet ziek genoeg zijn dan speelt daaronder 

de angst om een aansteller te zijn en de angst om niet geloofd te worden tegenover de 

angst om het verkeerd te doen. Juist omdat de klachten licht waren en op en af gingen 

triggerde dit al die angsten. Wat nou als ze denken dat ik helemaal geen klachten heb 

gehad? Of erger: wat nou als dat klopt en het eigenlijk helemaal niet echt klachten waren? 

Wat nou als ik door de mand val? Wat nou als ze me maar een aansteller vinden die zomaar 

veel te makkelijk thuis blijft? Ik ben normaal geneigd om door te werken totdat ik er bijna bij 

neerval, en nu ga ik hiervoor al thuiszitten? Ik voelde enorm de angst, ondanks dat ik wist 

dat ik precies deed wat gevraagd werd, dat het niet legitiem was wat ik deed, dat ik niet 

geloofd zou worden en dat ik toch de verkeerde keuze had gemaakt.  

 

Onder de spanning voor de teststraat, en andere soortgelijke situaties, zit de angst om 

mensen tot last te zijn, voortkomend uit de angst om het verkeerd te doen. Ineens wordt het 

me helderder. Ik heb dat ook wel in een winkel bijvoorbeeld, als ik vraag waar iets ligt en zij 

kunnen het ook niet vinden, dan voel ík me bezwaard dat ik de vraag heb gesteld. Enorme 

angst om mensen tot last te zijn dus, en daarbij compleet vergetend dat het hun werk is en 

dat ze er zijn om mij te helpen. Hierbij voel ik heel duidelijk dat het gaat om mijn plek in 

durven nemen. Mijn plek in die winkel, mijn plek in de samenleving, mijn plek in teams op 

mijn werk, mijn plek in de vriendengroep, mijn plek in die verdraaide corona teststraat. Ik 

mag daar zijn en ik mag mijn plek innemen, ik hoef me niet bezwaard te voelen voor dat ik 

besta.  

 

De gemene deler van al deze thema’s is wat andere mensen van me denken. Dit is voor mij 

een kernthema waarin ik door de jaren heen echt enorm gegroeid ben, maar dat toch ook 

steeds wel weer op verschillende manieren of in diepere lagen terugkomt. Met name in mijn 

persoonlijke sociale kring heb ik hierin wel mijn weg gevonden en speelt het nauwelijks nog 

een rol, in de zin van dat ik gewoon mezelf kan zijn en me daar niet of nauwelijks nog 

onzeker of bezwaard bij voel. Op het gebied van werk merk ik dat dit thema bij een nieuwe 

functie weer de kop opsteekt. In een nieuwe baan, met nieuwe collega’s, is het opnieuw een 

uitdaging om mijn plek te zoeken en ook in te nemen, en in die nieuwe setting weer de 

zekerheid in mezelf te laten groeien en te voelen dat ik er mag zijn zoals ik ben.  

 

En nu heb ik er dus een focus om mee te oefenen bij: mijn plek innemen als klant of 

gebruiker van een dienst. Ik mag er zijn als klant, als gast in de bus op vakantie en als 

persoon die op corona getest wordt. Ik hoef niet zo gejaagd te handelen omdat ik dan 

misschien lastig ben of tijd van de ander inneem, ik mag er gewoon zijn en van diensten 

gebruik maken. Terwijl ik dit typ zit mijn hele buik op slot, dit is een thema dat de nodige 

uitdaging gaat kosten maar wat me ook enorm veel op gaat leveren als ik naar een vorm toe 

kan waarin ik het mezelf niet meer zo verschrikkelijk moeilijk maak.  

 

Inmiddels is de verstopte neus bijna weg en de uitslag zaterdag was negatief. Ik kan dus 

meteen beginnen met oefenen: ik hoef me niet bezwaard te voelen voor het feit dat ik de test 

heb laten doen. Ik heb gehandeld volgens de richtlijnen en dus precies gedaan wat ik moest 

doen. En daarbij, zei een vriendin, wist ik toen ik de afspraak maakte helemaal niet hoe het 

zich ging ontwikkelen. Voor hetzelfde geld had ik de dag erna hevig gehoest en koorts 



  

gehad, dat had natuurlijk ook gekund. Als ik terugkijk is er eigenlijk nooit echt twijfel over 

geweest óf ik me zou laten testen, dat had ik sowieso in elk scenario gedaan. Ik heb het 

vooral mezelf gedurende het proces enorm moeilijk gemaakt en heb nu voor mezelf meer 

helder hoe dat komt. Ik durf deze blog bijna niet te posten, want wat nou als iedereen straks 

alsnog denkt dat ik een aansteller ben? De angst is hardnekkig en daarom is het juist nodig 

om hem aan te gaan, dus ik doe het toch. En mocht ik in het vervolg weer klachten krijgen 

dan maak ik dus gewoon weer een afspraak en laat ik me opnieuw testen.  

 

Vanaf donderdag heb ik twee weekjes vakantie. Dat betekent dat mijn volgende blog 

verschijnt in week 32. Tot dan!  

 

Blog 10 (3 augustus 2020): internetdaten 
Ik ben in mijn vakantie weer begonnen met Tinderen. Ik heb het door de jaren heen al een 

aantal keer af en aan geprobeerd met verschillende apps (Tinder, Happn, Paiq, The Inner 

Circle) met tot nu toe maar matig succes. Ik heb af en toe een aantal dates gehad, sommige 

waar nog een tweede date op volgde, maar eigenlijk was het het steeds niet helemaal. Ik 

merk dat ik het hele fenomeen van internetdaten maar ingewikkeld blijf vinden en er dus 

maanden of zelfs jaren niet mee bezig kan zijn, waarna ik op een gegeven moment weer 

een opleving krijg en het dan weer eens probeer. In dit geval heeft het vele alleen zijn tijdens 

de corona periode er wel aan bijgedragen dat mijn behoefte aan (intiem) contact is gegroeid. 

Ik heb dus mijn profiel onder het stof vandaan gehaald, de foto’s vernieuwd en waar nodig 

de tekst wat aangepast.  

 

 
 

Zoals je misschien al opvalt heb ik niet op mijn profiel staan dat ik ervaringsdeskundige ben. 

Ik heb er wel met een knipoog naar verwezen met de zin “Ik heb van mijn eigen(-

)aardigheden mijn werk gemaakt.”. Het was even zoeken hoe ik mijn functie moest 

omschrijven (ik heb het maar algemeen gehouden) en ook als ernaar gevraagd wordt 

omschrijf ik vaak het werk dat ik doe zonder direct het woord ervaringsdeskundige te 

noemen. Je zou kunnen zeggen dat ik er een beetje omheen praat, maar tegelijkertijd geef 

ik wel eerlijk antwoord en bewaar ik het delen van het feit dat ik ervaringen heb voor een 

later moment, meestal tijdens de eerste of tweede date. Ik wil daar namelijk niet direct de 



  

aandacht op richten. Ik vind het veel belangrijker dat we elkaar eerst als persoon leren 

kennen en dan komt die achtergrond later wel. Mijn ervaring is overigens dat er vaak heel 

positief en begripvol op gereageerd wordt als ik erover vertel en dat het doorgaans voor de 

ander geen reden is om er een punt achter te zetten (en als het dat wel is dan was het 

sowieso niet levensvatbaar).  

 

Maargoed, toen kon het swipen dus beginnen. In het begin merk ik altijd dat ik dat weer 

spannend vind. Degenen die ik naar links (=nee) swipe zijn geen probleem, maar zodra ik 

de eerste tegenkom die ik wel leuk vind voel ik de spanning in mijn lichaam toenemen en 

durf ik bijna niet meer. Toch zet ik dan vaak door en swipe ik naar rechts (=ja). Bij de meeste 

apps die ik gebruikt heb kan je pas met elkaar chatten als je beide elkaar leuk hebt 

gevonden en dus een match bent. Meestal gebeurt er dus nog niet direct iets en kan ik 

doorgaan. Na een aantal keren naar rechts swipen ben ik over de grootste spanning heen 

en wordt het leuker. Totdat er, direct nadat ik iemand leuk heb gevonden, een scherm 

ontstaat dat ik een match heb. WAAAH! Wat nu??! Meestal druk ik dat dan snel weg en ga 

ik verder met swipen, om later op mijn gemak nog eens het profiel te bekijken.  

 

En dan komt de volgende uitdaging: ga ik een gesprek starten of wacht ik tot die ander dat 

doet? Eigenlijk is het antwoord voor mij: dat wisselt nogal. Ik kijk vaak of ik op het profiel iets 

zie waarover ik kan beginnen. Staat er iets op de foto’s of in de tekst dat mijn aandacht trekt 

en waarover ik bijvoorbeeld een vraag kan stellen? Mede om die reden besteed ik zelf ook 

bewust aandacht aan wat ik op mijn profiel zet. Ik probeer in de foto’s en tekst informatie te 

geven over specifieke dingen over mezelf, zodat de ander aanknopingspunten heeft om een 

gesprek mee te kunnen beginnen (anders dan “hoe was je weekend” of “wat is het lekker 

weer he”). In mijn geval zijn Carnaval, mijn Tiny House en mijn kat die Hamster heet 

populaire gespreksstarters. Als ik uit het profiel van de ander niet echt dingen kan halen 

wacht ik vaker af, ook redelijk vaak met als resultaat dat we geen van beide het gesprek 

starten en het daar dus bij blijft.  

 

Als het gesprek eenmaal gestart is merk ik dat het ook nog lang niet altijd soepel loopt. Ik 

heb eigenlijk vrij het idee dat ik heel hard moet werken, dat ik steeds degene ben die het 

gesprek gaande houdt en nieuwe vragen stelt. Dat kan natuurlijk verschillende redenen 

hebben, misschien is de ander druk of vindt ie het spannend, of misschien is het gewoon 

niet zo’n chatter. Ik heb voor mezelf inmiddels besloten dat als het niet echt loopt en ik voor 

mijn gevoel hard moet werken, ik stop met investeren. Ik vind het belangrijk dat de inzet van 

twee kanten komt. Gelukkig zitten er ook soms gesprekken tussen die wel vanaf het begin 

lekker lopen. Gesprekken waarin we beide interesse tonen in de ander, doorvragen, dingen 

over onszelf vertellen en verdere inhoudelijke gesprekken voeren.  

 

Op een gegeven moment voel ik dan dat het wel fijn zou zijn om elkaar eens te zien, om te 

merken of het in het echt ook klikt. Hoe snel dat in het gesprek is, is per persoon nogal 

wisselend, maar ik merk bij mezelf dat ik bij een leuk gesprek vaak vrij snel de behoefte krijg 

om af te spreken (ook al vind ik dat ook heel spannend!) omdat ik toch eigenlijk pas in real 

life kan ervaren of het echt wat is. Misschien is dat ook wel omdat ik ervaren heb dat leuke 

gesprekken op een gegeven moment hun vibe kunnen verliezen. Als je leuk, teasend met 

elkaar aan het praten bent en dat duurt te lang, dan kan er een sleur in het gesprek komen 

en ben je de fijne energie weer kwijt. Mijn ervaring is dat je dan beter af kan spreken om te 

kijken of de positieve energie ook in het echt doorzet. Vaak gaat er vanaf het plannen 



  

sowieso nog wel een paar dagen (of soms weken) overheen voordat je elkaar werkelijk ziet, 

afhankelijk van hoe druk je het beide hebt en wanneer je elkaar kan zien.  

 

Ik spreek een eerste date altijd op een openbare plek af. Vaak is het een hapje eten of een 

drankje doen, dat kan bij een restaurant of café maar bijvoorbeeld ook als picknick in een 

park of gecombineerd met een wandeling. Ik heb ook wel eens een stadsspel gedaan 

(Dossier Flikken in dit geval), dat beviel ook erg goed. Dan ben je met elkaar met iets bezig 

en leer je elkaar zo beter kennen.  

 

Misschien wel het moeilijkste van daten vind ik het afronden als je zelf al wel aanvoelt dat 

het hem niet gaat worden. Soms durf ik dat aan het einde van de date al te zeggen, 

afhankelijk van hoe het gegaan is. Als het overduidelijk niet klikt is dat makkelijker, omdat de 

ander dat dan zeer waarschijnlijk ook al wel heeft gemerkt. Als het minder duidelijk is vind ik 

het lastiger, ook omdat ik het dan zelf vaak nog niet helemaal zeker weet. Wanneer kan je 

zeggen dat een date geslaagd is en een volgende date een kans heeft? Hoe lang heb ik 

nodig om mezelf open te stellen voor iemand en te gaan ervaren dat ik iemand leuk vind? 

Als ik er na de eerste date al een punt achter zet, geef ik het dan wel genoeg een kans? Ik 

heb inmiddels gemerkt dat het me echt helpt om er eerst een nachtje over te slapen. Als ik 

de dag erna niet de behoefte voel om verder te chatten, dan stuur ik een net berichtje waarin 

ik dat uitleg en wens ik de ander succes met de verdere zoektocht. En af en toe gebeurt het 

dus ook dat ik dan wel verder wil kletsen en dat we een tweede date plannen.  

 

Uiteindelijk is het bij mij vanuit internetdaten nooit verder gekomen dan twee dates. Als ik na 

de tweede date nog hetzelfde twijfelende gevoel heb vind ik het lastig om door te zetten, 

omdat ik al snel het gevoel krijg dat ik de ander aan het lijntje houd ofzo (wat natuurlijk reuze 

meevalt, weet ik verstandelijk wel). Misschien is het ook wel daarom dat ik er nog nooit een 

langduriger contact aan over heb gehouden, misschien geef ik het wel niet genoeg een 

kans. Wat daarin ook meespeelt is dat ik het lastig vind dat ik via internetdaten nog helemaal 

geen aanknopingspunten bij iemand heb. Wanneer ik iemand leer kennen via bijvoorbeeld 

vrienden, een cursus of een plek waar ik vaker kom dan is er een gemeenschappelijke 

connectie en vind ik het makkelijker om mezelf ervoor open te stellen. Als ik iemand via 

internet leer kennen is er helemaal geen link en daardoor voelt het minder veilig. Ik ben 

daardoor voorzichtiger en heeft het denk ik meer tijd nodig om het echt een kans te geven. 

Ik ben daar dus duidelijk nog wel zoekende in. Er is ook geen harde goed of fout, je moet het 

helemaal op gevoel doen. En laat ik dat nou nogal eens lastig vinden :P 

 

Sinds een aantal maanden is het voor cliënten van RIBW AVV mogelijk om gratis deel te 

nemen aan Durf jij met mij (www.durfjijmetmij.nl), een contact- en ontmoetingswebsite die 

alleen toegankelijk is voor cliënten van de organisaties die zich daarbij hebben aangesloten. 

Ik kan er zelf geen lid van worden omdat ik niet meer in behandeling ben, maar ik kan me 

voorstellen dat het feit dat je al van elkaar weet dat je allebei dingen hebt meegemaakt het 

laagdrempeliger maakt om contacten aan te gaan.  

 

Daarnaast is het doel breder, de focus ligt niet specifiek op daten, relaties of seks maar op 

sociale contacten in het algemeen, waaronder ook vriendschappen of het vinden van een 

maatje met eenzelfde hobby bijvoorbeeld. Ik ben zelf jaren geleden een paar jaar lid 

geweest van Nieuwe mensen leren kennen (www.nieuwemensenlerenkennen.nl). Ik heb 

toen iemand leren kennen waar ik een paar maanden mee gedate heb en ik heb er een 

http://www.nieuwemensenlerenkennen.nl/


  

aantal goede vriendinnen aan overgehouden die ik nog steeds regelmatig zie. Juist de brede 

insteek met als doel elkaar ontmoeten en leren kennen (en dan zien we van daaruit wel 

verder) maakte dat ik minder druk voelde en daardoor makkelijker contacten aan kon gaan.  

 

Op dit moment kan ik met Tinder aardig uit de voeten, ik heb een aantal leuke gesprekken 

en ik heb in mijn vakantie ook al een date gehad (zonder vervolg). Ik doe het lekker rustig 

aan en zie wel hoe het loopt. Ik heb in ieder geval inmiddels wel ervaren dat internetdaten 

vooral betekent heel veel selecteren (in dit geval swipen) en gesprekken voeren, waar dan 

af en toe een date uit komt. En dan komt er misschien op een gegeven moment wel iemand 

voorbij waar het zo goed mee klikt dat we willen blijven afspreken. De kunst is dus om me 

niet te snel uit het veld te laten slaan, er zijn zoveel mensen en daar zitten ook genoeg leuke 

tussen! Misschien komt er dus binnenkort wel een blog over verliefdheid of relaties! Of ik 

word het op een gegeven moment toch weer beu en dat is dan ook prima.  

 

Wat zijn jullie ervaringen met (online) daten? Heb jij je al aangemeld op Durf jij met mij? Ik 

ben heel benieuwd naar jullie ervaringen! Je kunt reageren op deze blog door een mail te 

sturen naar L.vandongen@ribwavv.nl. Misschien kan ik dan in een latere blog, uiteraard in 

overleg, wel wat tips en ervaringen van jullie delen. 

 

Blog 11 (17 augustus 2020): hittegolf 
ALLEMACHTIG wat was het lang warm. Ik ben daar dus echt niet voor gemaakt. Ik heb het 

standaard altijd al snel warm, laat staan als het dagen achtereen boven de 35 graden is. Ik 

weet dan op een gegeven moment werkelijk niet meer waar ik met mezelf naartoe moet. Ik 

overleef het elke keer weer, maar leuk vind ik het meestal niet. Het ding met het weer is, net 

als met die onweersbui een tijdje geleden, dat je er maar zo bijzonder weinig aan kan doen. 

Er zo goed mogelijk mee dealen is dan de enige optie die overblijft, dus dat is dan ook wat ik 

wederom heb geprobeerd.  

 

 
 

Om te beginnen had ik, na de ruim 40 graden vorig jaar en dito temperatuur die dagen in 

mijn huisje, eerder dit jaar al een airco en een zonnedoek aangeschaft. Ik heb maar een 

kleine caravan-airco nodig omdat mijn huisje zo klein is en daarvoor heb ik in de zomer 

genoeg stroom vanuit mijn zonnepanelen. Verder staat de zon vanaf een uur of 3 in de 

mailto:L.vandongen@ribwavv.nl


  

middag recht op alle ramen aan de voorkant, dus een schaduwdoek vond ik ook geen 

overbodige luxe. Na een nogal treurige julimaand waarin ik beide nog niet echt gebruikt had, 

was dan eindelijk het moment daar, ik kon ze uitproberen! Daar was ik best blij mee. In het 

begin.  

 

Gelukkig bleken beide goed te werken, met de airco bleef het overdag in mijn huisje tussen 

de 22 en 27 graden, terwijl het buiten toch bijna 10 graden warmer was. Dat was, zeker nu ik 

regelmatig thuis werk, echt geen straf. Ook het schaduwdoek deed goed z’n werk, waardoor 

het de tweede helft van de middag met de zon op de voorkant nog steeds wel sneller 

warmer werd, maar minder snel dan vorig jaar. Ook gaf het doek me, in een kunstige 

combinatie met twee parasols, genoeg schaduwruimte voor mijn huisje om zo nu en dan ook 

buiten te zitten (in de zon begin ik vrijwel direct zo enorm te zweten dat het écht lijkt alsof ik 

smelt, mijn vrienden bevestigen dat). De airco en schaduwdoek zijn een prima combinatie 

dus. Uiteindelijk in de avond liep de temperatuur dan toch nog op richting de 30 en zette ik 

op een gegeven moment de airco uit (want ik heb niet genoeg stroom om hem de hele nacht 

te laten draaien) en alle ramen en gordijnen open, zodat het in de nacht door de buitenlucht 

weer af kon koelen.  

 

Gelukkig heb ik veel ramen, waaronder boven aan beide kanten van mijn bed, maar 

desondanks was het de eerste uren in bed toch één groot zweet-en-plak-festijn waar weinig 

slaap aan te pas kwam. Als ik dan toch uiteindelijk in slaap was gevallen werd ik vroeg in de 

ochtend wakker van het zonlicht (want mijn rolgordijnen liet ik in de nacht ook open om de 

warmte er goed uit te laten). Het was dan binnen aardig afgekoeld (mijn huisje is niet van 

steen dus er blijft veel minder warmte in hangen). Dat was het moment om alle ramen en 

gordijnen dicht te doen en de airco weer aan. Daardoor bleef het overdag binnen weer een 

schappelijke temperatuur om te werken of, in het weekend, gruwelijk uit te slapen. Dat 

uitslapen een paar dagen tussendoor had ik door het structurele late inslapen echt wel 

nodig, gelukkig maakte de airco dat mogelijk.  

 

Het ding is ook dat met die hitte ineens alles, maar dan ook echt alles, een enorme opgave 

is (behalve je koest houden en zo weinig mogelijk bewegen, maar het leven inclusief 

verplichtingen gaat natuurlijk gewoon door). Dingen die ik normaal gesproken met niet al te 

veel moeite gewoon doe, zijn ineens stuk voor stuk enorme uitdagingen geworden. Slapen 

lukt dus niet meer, concentreren en werken gaat moeizamer, hardlopen wordt een ware 

uitputtingsslag, de deur uit om boodschappen te doen of naar een afspraak te gaan kost me 

een dag aan energie, koken doe ik het liefst niet want dan wordt het nóg warmer in huis, 

douchen is vervelend want als ik me af heb gedroogd kan ik alweer overnieuw beginnen, 

etc.  

 

Ook heb ik volgens mij als het zo warm is spontaan meer dan de helft minder wilskracht, 

waardoor de dingen die ik aan het veranderen of mezelf nog aan het aanwennen ben ineens 

teveel gevraagd zijn en ik weer terugval in oud gedrag. Waar ik sinds een tijdje mijn eet- en 

drinkgedrag aardig onder controle heb vond ik dat tijdens de hittegolf ineens weer lastig. Het 

lijkt dan wel alsof ik dan niet goed meer helder kan nadenken, niet meer het grotere geheel 

kan zien, geen contact meer kan maken met waarom ik dit doe en waarom ik het belangrijk 

vind. Alsof alles ineens minder belangrijk is en de focus op overleven is gevestigd, waarbij 

lange termijn doelen er even helemaal niet toe doen.  

 



  

Terwijl ik dit typ realiseer ik me dat dat eigenlijk niet eens zo gek klinkt. De hitte overvalt ons, 

het is een uitdaging die op ons pad komt waarmee we moeten omgaan en het vraagt onze 

aandacht om dat op een goede manier te doen. We hebben bepaalde dingen in de gaten te 

houden en te organiseren zodat we niet oververhit raken (genoeg drinken, genoeg luchten, 

schaduw opzoeken, etc.). Het was niet voor niks dagenlang code oranje vanwege de 

extreme hitte! Om gezond te blijven moeten we dus onze aandacht richten op wat er nodig is 

in het hier en nu (wat je in overlevingsstand in feite ook doet) en daardoor is er tijdelijk 

minder ruimte voor de lange termijn doelen en voelen die dus ineens minder belangrijk.  

 

 
 

Het hebben van een verklaring maakt het feit dat het even niet lukt gevoelsmatig al direct 

minder zwaar. Uiteindelijk heb ik het er dus ook nu weer zonder teveel kleerscheuren vanaf 

gebracht. Ik heb door de airco gewoon goed mijn werk kunnen doen, ik heb in het weekend 

gebarbecued en met een vriendinnetje op een rustig plekje in de schaduw aan een meer 

gelegen en ik heb zelfs twee keer ‘s ochtends vroeg hardgelopen. Dat eten en drinken daar 

moet ik wel even alert op zijn, want wat ís het makkelijk om dat verder te laten verslappen! 

Het kost me het nodige doorzettingsvermogen om mezelf weer te herpakken en dat gaat de 

ene dag beter dan de andere. Dat blijft dus voorlopig een aandachtspunt, gelukkig is het 

inmiddels minder warm en heb ik er daardoor de ruimte in mijn hoofd weer voor.  

 

En zo valt het dus uiteindelijk allemaal toch wel weer mee, maar dat neemt niet weg dat het 

zo nu en dan heerlijk is om er eens even gruwelijk over te klagen. Gewoon even die 

frustratie eruit praten of schrijven, zoals ik nu heb gedaan in deze blog. Het helpt uiteindelijk 

natuurlijk niet als je er een hele tijd in blijft hangen, maar even een klaagkwartier zo nu en 

dan lucht, vind ik dan, echt enorm op. En ik ben er in dit geval zelfs ook weer een inzicht 

rijker door!  

 

 

 



  

Blog 12 (31 augustus 2020): Wellness Recovery Action 

Plan 
Begin 2016 volgde ik de WRAP (Wellness Recovery Action Plan), een cursus waarin je aan 

de slag gaat met het maken van een uitgebreid plan dat je helpt grip te krijgen en te houden 

op je leven. Je creëert je eigen gereedschapskist met dingen die jou helpen je (weer) goed 

te voelen. Je werkt onder andere uit wat voor jou triggers zijn, welke signalen aangeven dat 

het minder goed met je gaat en hoe voor jou een crisis eruit ziet. Én je werkt uit wat je in 

deze gevallen kan doen en wie je kunnen steunen om de schade te beperken en ervoor te 

zorgen dat je je weer beter gaat voelen. Om ervoor te zorgen dat het resultaat niet in een 

map in een kast verdwijnt waar je vervolgens nooit meer naar kijkt, kun je de inhoud van de 

WRAP uitwerken in een creatieve vorm waar je zelf blij van wordt. Zo maak je het zichtbaar 

en wordt het echt iets van jou. Dat helpt enorm om hem actueel te houden en te blijven 

gebruiken.  

 

 
 

Ik heb destijds mijn WRAP in een ladenkastje verwerkt. Ik had allemaal kleine boekjes waar 

ik de informatie in had gezet en die had ik per thema in de laatjes gedaan. Ook had ik 

verschillende briefjes en complimenten van mensen erin gedaan, omdat ik me, als ik die 

lees, vaak direct beter ga voelen. Het ladenkastje heeft jaren in mijn kamer gestaan en het 

heeft me regelmatig geholpen op momenten dat het minder goed met me ging. Soms was 

alleen de wetenschap dat het er was al genoeg om op tijd het tij te keren en niet helemaal in 

crisis te raken. Af en toe kwam ik situaties tegen die specifieke actie vroegen en dan voegde 

ik er wat extra’s aan toe, en soms konden er ook dingen uit die me niet meer dienden. Zo 

groeide mijn WRAP met me mee.  

 

Inmiddels was hij echter toch wel aan een grote onderhoudsbeurt toe. Er af en toe wat aan 

toevoegen of uithalen was een hele tijd voldoende, maar gaandeweg worden de dingen die 

erin staan toch wat verouderd en daarom kreeg ik de behoefte om alles eens goed door te 

nemen, te actualiseren en nog verder aan te vullen met wat ik de afgelopen jaren over 

mezelf heb bijgeleerd. Een aantal van de laatjes van het ladenkastje begonnen inmiddels 



  

ook wat uit elkaar te vallen (ik frotte er soms meer in dan eigenlijk paste) dus het was tijd 

voor helemaal iets nieuws. Het ladenkastje heeft plaats gemaakt voor de gereedschapskist 

en ik ben driftig aan het typen, knippen, plakken en vullen geslagen. Het resultaat is een 

gereedschapskist vol met gereedschap om me (weer) goed te voelen: alles wat al in mijn 

oude WRAP zat, aangevuld met (verjaardags)kaartjes met lieve teksten van de afgelopen 

jaren en natuurlijk de geactualiseerde uitwerking van mijn WRAP. De (verjaardags)kaartjes 

pasten niet in het ladenkastje dus bewaarde ik die ergens anders. Nu ik de 

gereedschapskist heb, heb ik veel meer ruimte dus kan ik ook dit soort dingen er voortaan 

ook in doen.  

 

 
 

Al typend, knippend en plakkend was ik natuurlijk ook inhoudelijk weer heel erg met de 

thema’s bezig. Ik heb alles wat erin staat weer voorbij zien komen, veel was nog steeds van 

toepassing en ik heb toch ook wel veel veranderd en aangevuld. Een rode draad in mijn 

WRAP is toch nog steeds wel wat anderen van me vinden en hoe ik daarmee om kan gaan. 

Ik vind dit onder andere terug bij de thema’s persoonlijke verantwoordelijkheid en opkomen 

voor mezelf en bij de triggers+actieplan. Ik heb er zelfs een los thema aan toegevoegd: 

EHBO voor als ik het gevoel heb dat ik iets niet goed heb gedaan (“wat moeten ze nou wel 

niet van me denken!”). Ik ben er door de jaren heen wel in gegroeid, maar nog steeds is het 

actueel en speelt het regelmatig in meer of mindere mate op. Het speelt vooral bij mensen 

die ik (nog) niet zo goed ken en hoe slechter het met me gaat, hoe meer last ik ervan heb. 

Wel heb ik dus inmiddels een aantal tools verzameld waardoor ik er beter mee om kan gaan 

en ik kan altijd mijn WRAP erbij pakken om te spieken als ik er even niet uitkom.  

 

Een ander thema is mijn valkuil om teveel te willen doen en daardoor over mijn grenzen 

heen te gaan. Dit komt duidelijk terug in mijn vroege waarschuwingstekens+actieplan, 

signalen van ontsporing+actieplan en in mijn crisisplan. Ondanks dat ik uit ervaring weet hoe 

het voelt als ik te lang teveel over mijn grenzen ben gegaan, blijf ik het ontzettend lastig 

vinden om op tijd op de rem te trappen. Mijn drive, doorzettingsvermogen en enthousiasme 

zijn nog regelmatig zo sterk dat ik er te lang in meega en me pas later besef dat ik het wéér 

heb laten gebeuren. Ik kom dan in de buurt van de signalen van ontsporing en moet dan 



  

heel duidelijk op de rem trappen om ervoor te zorgen dat ik een crisis voorkom, want dan 

ben ik echt nog veel verder van huis. De acties die horen bij de signalen van ontsporing zijn 

kort en krachtig, en daarna verder concreet uitgewerkt. Dat is nodig omdat ik op zulke 

momenten al aardig overvraagd ben en het daardoor niet altijd zelf meer helemaal weet te 

bedenken. De concrete uitwerking maakt dat ik precies weet wat ik op zulke momenten moet 

doen.  

 

Ik realiseer me nu ineens weer heel goed hoe belangrijk het is om mijn vroege 

waarschuwingstekens goed in de gaten te houden en daarop meteen actie te ondernemen. 

Op de een of andere manier zie ik die vaak als minder belangrijk, omdat de vroege 

waarschuwingstekens eigenlijk de eerste tekenen zijn op het moment dat het nog best goed 

gaat. Omdat het op dat moment nog best goed gaat besteed ik er geen aandacht aan en 

draaf ik vrolijk door, totdat ik ineens signalen van ontsporing begin te herkennen en direct 

aan de bel moet trekken. De uitdaging voor mij is dus echt om die vroege 

waarschuwingstekens serieus te nemen en er direct op te handelen, zodat het niet meer zo 

ver hoeft te komen.  

 

Een crisis betekent voor mij “Ik kan niet meer”. En als ik zeg dat ik niet meer kan, dan kun je 

er vanuit gaan dat ik ook ECHT niet meer kan, want dat zeg ik niet zomaar :P Een crisis 

betekent voor mij dan ook dat anderen het van me moeten gaan overnemen. Ik heb in mijn 

crisisplan helemaal uitgewerkt wat er moet gebeuren en wie me daarbij kan helpen. Een 

belangrijke rol speelt mijn beste vriendin. Als ik in crisis raak bel ik haar en hoef ik alleen 

maar te zeggen dat ik niet meer kan. Zij komt dan in actie, ze komt naar me toe en volgt 

samen met mij de stappen in mijn crisisplan om afspraken af te zeggen, mensen in te lichten 

en verdere hulp in te schakelen. Ze is hiervan op de hoogte dus weet ook al precies wat ze 

op zo’n moment moet doen. Het feit dat dit helemaal uitgewerkt klaarligt is een enorme 

geruststelling, maar toch heb ik liever niet dat het gebeurt en ben ik blij dat we het nog nooit 

hebben hoeven gebruiken! 

 

Ben je door deze blog geïnspireerd geraakt om (weer) zelf met WRAP aan de slag te gaan? 

Dat kan! We bieden vanuit de ZO drie opties aan. Als WRAP nieuw voor je is kan je de 

cursus van acht bijeenkomsten volgen die ik in 2016 ook heb gevolgd. Als je de WRAP al 

een keer gedaan hebt en deze graag samen met anderen op een creatieve manier uitwerkt 

dan kan je deelnemen aan de creatieve WRAP bijeenkomst. Als je, net als ik, je WRAP eens 

een keer goed op wil frissen en je vindt het fijn om dat in een groep te doen dan kan je 

deelnemen aan de WRAP refresher van vier bijeenkomsten. Meer informatie over alle drie 

de opties en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op 

https://zo.ribwavv.nl/cursusaanbod/.  

 

Ik kan dus in ieder geval voorlopig weer met mijn WRAP vooruit. Ik merk dat het me echt 

helpt om er af en toe eens zo intensief mee bezig te zijn. Veel van wat erin staat kan ik 

inmiddels dromen, maar toch merk ik dat de aandacht op een gegeven moment verslapt en 

er daardoor dingen wegzakken. Door er weer even zo gericht mee bezig te zijn ben ik me 

weer bewuster van het geheel en dat helpt me alert te blijven. En daarnaast was het ook 

echt leuk om weer eens alle berichtjes en complimenten terug te lezen en mijn nieuwe 

gereedschapskist echt “eigen” te maken. Ik word er weer helemaal blij van!  

 

 

https://zo.ribwavv.nl/cursusaanbod/


  

Blog 13 (14 september 2020): Herfst 
Sinds een week of 2 voel ik de herfst. Ineens merk ik dat het tijd is om naar binnen te keren. 

Dat ik, als ik in de auto zit, ernaar uitkijk om thuis te komen, de deur dicht te doen en me op 

de bank te nestelen. Ik voel de verandering in mijn lichaam die aangeeft dat de 

uitbundigheid van de lente en zomer voorbij is en dat de periode van terugtrekken en 

bezinnen er weer aankomt.  

 

De herfst en winter zijn voor mij jaarlijks een struggle. Het is de periode in het jaar waarin 

mijn stemming flink keldert waardoor het leven een stuk zwaarder wordt. Met name de 

overgang van de zomer naar de herfst is altijd een taaie. Ik kan dan van de ene op de 

andere dag, meestal begin september, in een diep dal duikelen waardoor ik nergens meer 

zin in heb en het liefst de hele dag op bed blijf liggen. Omdat het een jaarlijks terugkerend 

fenomeen is dat ik inmiddels maar al te goed ken heb ik door de jaren heen wel wat tools 

verzameld om er beter mee om te kunnen gaan.  

 

 
 

Om te beginnen heb ik een therapielamp. Het is een lampje met fel blauw licht dat mijn 

lichaam het signaal geeft om wakker te worden. Het bootst dus eigenlijk de zon na. In de 

avond en de nacht maakt je lichaam melatonine (een slaaphormoon) aan. In de ochtend 

krijgt je lichaam door het zonlicht het signaal om die melatonine weer af te breken, zodat je 

goed wakker wordt. Als de zon minder lang en minder fel schijnt kan het gebeuren dat je 

lichaam dat signaal niet meer goed genoeg oppikt, waardoor er overdag teveel melatonine in 

je lichaam blijft en je dus eigenlijk in een soort (winter)slaapstand blijft hangen. Door ‘s 

ochtends dit lampje te gebruiken geef ik mijn lichaam het signaal dat het toch echt wel dag is 

en dat het tijd is om de melatonine af te breken en goed wakker te worden. Als je je lichaam 

een aantal weken elke ochtend dat signaal geeft, dan lukt het de tijd daarna weer beter 

vanzelf. Zo gebruik ik door de winter heen een aantal periodes dit lampje, totdat ik merk dat 

mijn lichaam het weer heeft opgepikt en ik er weer even tegenaan kan.  

 

Daarnaast slik ik al een aantal jaar een lage dosis antidepressiva om de scherpe randjes in 

de winter er wat af te halen. Ik slik het dus specifiek voor de winter, maar omdat 2 keer per 

jaar op- en afbouwen nogal impact heeft heb ik met de huisarts afgesproken dat ik het het 

hele jaar door gebruik. Ik heb één winter, toen ik me in januari enorm slecht voelde, de dosis 



  

verhoogd. Ik had destijds een vriendje en merkte toen dat ik plotseling vrijwel geen libido 

meer had en ook het terug afbouwen naar mijn vaste dosis in het voorjaar was geen pretje. 

Ik heb daarom besloten dat niet meer te doen. Het leverde me tijdens de winter wel op dat ik 

me minder slecht voelde, maar anderzijds kostte het me ook veel en dat vind ik het niet 

waard. Dan maar wat meer ploeteren en er extra alert op blijven dat ik mijn lampje goed 

gebruik om de zwaarte zoveel mogelijk te kunnen beperken.  

 

Mijn derde tool om ermee om te gaan is simpelweg accepteren dat het gebeurt. Het is een 

jaarlijks terugkerend probleem dat ik inmiddels al van mijlenver aan zie komen en waarop ik 

me dus ook in kan stellen. Ik heb daarom halverwege augustus al een jaarlijks terugkerende 

melding in mijn agenda staan dat de herfst eraan komt. Het overviel me elk jaar dat het al zo 

vroeg kwam terwijl we voor mijn gevoel pas halverwege de zomer zaten. Om te voorkomen 

dat het jaarlijks zo rauw op mijn dak zou blijven vallen heb ik die terugkerende melding 

geplaatst en inmiddels zit begin september al zo vast als markering in mijn hoofd dat ik die 

melding eigenlijk niet eens meer nodig heb. Meestal begin ik met mijn lampje als ik voel dat 

het nodig is. Dit jaar ben ik eind augustus al begonnen toen het eigenlijk nog net niet nodig 

was. Inmiddels voel ik de verandering in mijn stemming wel, maar doordat ik mijn lampje al 

wat langer gebruik heb ik het idee dat het wel geleidelijker gaat.  

 

Ik probeer er dus zo goed mogelijk op te anticiperen. Ik kan me er wel tegen verzetten, maar 

dan worden de strijd en last alleen maar groter. Zo ook met een ander aspect van 

accepteren: naast er waar mogelijk op anticiperen helpt het ook om me er af en toe gewoon 

aan over te geven. Tijdens de herfst en winter heb ik slechte dagen en SLECHTE dagen. Op 

een SLECHTE dag helpt het me om mild voor mezelf te zijn en niet teveel van mezelf te 

verwachten. Ik probeer dan dus waar mogelijk uit de strijd te blijven en kijk naar wat er 

mogelijk is om de dag wat minder intensief te maken. Als ik vrij ben is dat simpel: met een 

dekentje op de bank en mezelf toestaan te mokken en zwelgen in zelfmedelijden. De afwas 

blijft wel staan, boodschappen kunnen ook andere dag en als het me helpt kan ik vragen of 

een vriendin bij mij langskomt in plaats van dat ik naar haar toe ga bijvoorbeeld. Als het een 

werkdag is kan ik op een soortgelijke manier bekijken wat er mogelijk is. Soms is dat niet 

veel, maar vaak is er toch wel een mouw aan te passen waardoor ik het even iets rustiger 

aan kan doen en sneller onder dat dekentje kan. Ik kan dat dan later wel weer inhalen als ik 

me wat minder slecht voel. Om dit op te kunnen vangen houd ik er ook rekening mee dat ik 

in de herfst/winter hier en daar wat vrije dagen plan zodat de druk sowieso wat minder is en 

ik meer ruimte heb om wat gas terug te nemen.  

 



  

 
 

Dit artikeltje stond vorig jaar in de Metro. Laatst kwam ik het weer tegen en sindsdien hangt 

het weer op mijn magneetbord. Het geeft voor mij prachtig weer hoe ik de komst van de 

herfst ervaar, hoe ik daar even over mag mopperen en hoe ik me er dan maar het beste aan 

over kan geven. Ik moet wel zeggen dat ik er dit jaar nog wat meer moeite mee heb dan 

anders, omdat ik het gevoel heb dat we door corona met name de lente helemaal hebben 

overgeslagen. Enerzijds was het fijn dat de lockdown in de lente was omdat ik er daardoor 

beter mee kon dealen, maar anderzijds is die fijne lente en zomer tijd nu voor mijn gevoel 

nog veel sneller omgevlogen en ben ik er ook echt nog minder klaar voor om alweer die 

zware donkere periode in te gaan. Dat zullen wel meer mensen herkennen denk ik. 

Maargoed, daar is niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo, dus ik probeer er maar niet te 

lang in te blijven hangen en maar gewoon mee te bewegen. Laat die rotherfst maar komen.  

 

En uiteindelijk wordt het dan vanzelf ook weer lente. Ik ben er met de herfst snel bij in 

september al, het voordeel daarvan is dat ik vaak ergens in januari de lente al kan ruiken en 

voelen. Ineens voelt het dan alsof ik écht wakker word en de last even van me afvalt en dan 

pas voel ik echt hoe zwaar het al die maanden is geweest. Die eerste ervaring na die 

donkere periode voelt als een enorme bevrijding en blijft echt elk jaar weer enorm bijzonder. 

Vaak is het maar van korte duur en volgen er daarna nog een aantal zware weken voordat 



  

de verlichting echt doorzet, maar die eerste dag dat ik de lente herken is zo’n opluchting en 

fijne voorbode dat ik die voor geen goud zou willen missen. Ik kijk daar nu alweer naar uit!  

 

Blog 14 (28 september 2020): wegvallen 
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven (waaronder ook corona), waar ik niet 

altijd even goed bij stil heb kunnen staan op het moment zelf. Sinds een maand of twee ga ik 

daarom weer naar een haptotherapeut om daar met haar ondersteuning alsnog aandacht 

voor te hebben. Het gaat om dingen die gebeurd zijn die nog om verwerking vragen en om 

al langer bestaande thema’s die toe zijn aan verdieping. Tijdens de sessie afgelopen week 

had ik regelmatig dat ik met mijn aandacht wegviel. Deze blog gaat daarover.  

 

Het eerste duidelijke moment dat ik “even weg was” dat ik me kan herinneren was in de 

engelse les in de tweede klas van de middelbare school. De klas stond in rijen van 2 tafeltjes 

opgesteld en ik zat in de middelste rij, het tweede tafeltje van voren aan de rechterkant. Het 

moment dat ik weer in het hier en nu kwam stond de juf, een wat stevige, joviale dame die 

veel autoriteit uitstraalde, overdreven voor mijn gezicht te zwaaien en de hele klas lachte. Ik 

had op dat moment geen idee wat er gebeurd was en schaamde me enorm, het was zo’n 

moment waarop ik wel door de grond kon zakken. Blijkbaar had ze me de beurt gegeven en 

had ik niet gereageerd, ik had enkel voor me uit zitten staren. Dat ze er vervolgens zo’n 

clowneske vertoning van moest maken heb ik haar nog lang kwalijk genomen.  

 

 
 

Vanaf dat moment zijn er vaker momenten geweest waarop ik ineens weg was en daardoor 

een stukje van de les, het gesprek of de film miste. Deze momenten leken redelijk random te 

verschijnen en ik had er geen invloed op. Wat me wel opviel was dat ik me naderhand vaak 

hele specifieke dingen van het moment juist wél kon herinneren. Het moment zelf was ik 

werkelijk ergens anders, maar later kreeg ik wel een herinnering van iets specifieks en 

feitelijks dat tijdens het wegvallen in mijn blikveld te zien was. In het geval van het moment 

in de engelse les was dat het tafeltje van de leerling schuin voor me, ik heb dat beeld nog 

heel lang haarscherp terug kunnen halen, veel scherper dan dat de meeste herinneringen 

zijn of in ieder geval blijven. De herinneringen zijn altijd maar een fragment en heel 

gekokerd, alsof je blik al starend ergens op blijft hangen. Je ziet dan datgene scherp en de 

rest eromheen is blurry. Ik heb me altijd verbaasd dat deze herinneringen zo specifiek zijn 



  

dat ik er soms details in onthoud die ik normaal gesproken niet eens opgemerkt zou hebben, 

en dat ze zo lang zo scherp blijven.  

 

Deze momenten van wegvallen kwamen tijdens de middelbare school en daarna de PABO 

regelmatig voor waardoor ik sociaal steeds in ongemakkelijke situaties kwam en tijdens de 

stages van de PABO soms de grip op de klassen verloor. Daarnaast ontstond de angst dat 

het ook gevaarlijk kon zijn wanneer ik zo'n moment in het verkeer zou hebben bijvoorbeeld. 

Ik ben er daarom uiteindelijk mee naar de dokter gegaan werd doorgestuurd naar het 

ziekenhuis voor onderzoeken. Mijn hersenen en hersenactiviteit zijn onderzocht omdat het 

idee was dat het mogelijk een vorm van epilepsie kon zijn. Daarnaast heb ik allerlei 

onderzoeken gehad om te checken of mijn hart goed werkt. Het voordeel was dat alles goed 

was, het nadeel was dat ik daarmee dus nog geen verklaring had voor het wegvallen.  

 

Toen ik op mijn 27e de diagnose ADHD kreeg was de link met het wegvallen snel gemaakt. 

Het leek logisch dat ik door de ADHD afdwaalde en daardoor niet reageerde en stukken 

miste. Maar toch klopte dat voor mijn gevoel ook niet helemaal. Pas later, toen ik een heel 

eind was in mijn herstelproces en inmiddels werkte als ervaringsdeskundige, begon ik te 

herkennen op wat voor momenten het gebeurde en waarom. De eerste keer dat ik me er 

echt bewust van werd dat het wegvallen een functie had was tijdens een supervisie met de 

coördinator ervaringsdeskundigheid van de organisatie waar ik werkte. Ik had regelmatig 

gesprekken met haar over hoe het ging op mijn werk en waar ik tegenaan liep. Tijdens een 

gesprek met haar gebeurde het wegvallen ook weer. Mijn specifieke, kristalheldere later 

opkomende herinnering van dat moment is de rand van het ronde tafeltje waar we aan 

zaten.  

 

Op het moment dat ik terug probeerde te gaan naar waar we het over hadden lukte me dat 

niet. Ik belandde in een wazige wolk die alleen maar waziger werd als ik probeerde het 

gesprek, dat we voor de wegval hadden, terug te halen. Het voelde alsof mijn hersenen er 

simpelweg niet naartoe wilden en het hele onderwerp daarom blokkeerden. Het voelde als 

een black out, die voortduurde toen ik probeerde de draad weer op te pakken. Het voelde 

alsof mijn denken verstrikt raakte in drijfzand en geen grip meer kreeg op de werkelijkheid. 

De coördinator gaf me de ruimte om ermee te struggelen en het in het moment te 

onderzoeken en daardoor ontstond bij mij gaandeweg het idee dat het wel eens een 

beschermingsmechanisme kon zijn, dat ingrijpt als een situatie te onveilig of bedreigend is, 

of te dichtbij komt.  

 

Sinds dat gesprek was het een vermoeden, dat na elke volgende wegval sterker werd. Ik 

ging steeds beter herkennen dat aan elke wegval iets vooraf ging dat inhoudelijk raakte aan 

mijn pijnpunten, triggers, kwetsbaarheden en dat het alleen gebeurde als het in de buurt 

kwam van de kern, dus als het écht dichtbij kwam. Het lijkt wel alsof mijn hersenen op dat 

moment de boel afleiden door de hele ervaring te blokkeren en de volledige focus te leggen 

op iets dat in mijn blikveld ligt en niks te maken heeft met de lading van de situatie, en dus 

onschuldig is. Dat zou ook kunnen verklaren waarom die herinneringen zo scherp zijn.  

 

Inmiddels durf ik wel met zekerheid te zeggen dat het daadwerkelijk een 

beschermingsmechanisme in de vorm van een korte dissociatie is. De momenten komen de 

laatste jaren ook vrijwel alleen nog maar voor in gesprek met een hulpverlener (zoals nu de 

haptotherapeut) of een goede vriend(in) als we echt de diepte in gaan over thema’s die 



  

moeilijk voor me zijn of die me heel erg raken. Ik denk dat dat komt doordat ik inmiddels al 

veel aan mezelf gewerkt heb en daardoor (gelukkig) veel minder snel zo heftig getriggerd 

word in het dagelijks leven.  

 

Sinds ik begrijp wat er gebeurt voelt het een heel stuk minder eng. Ik kan namelijk duiden 

waarom het gebeurt, het is niet meer random zonder dat ik er grip op heb. Door na te gaan 

wat eraan vooraf ging kan ik de oorzaak achterhalen. Dat is lang niet altijd even makkelijk 

omdat ik er zoals meestal niet goed naar terug kan. Vaak kan ik me de specifieke vragen of 

zinnen vooraf aan de wegval echt niet meer herinneren, maar lukt het me wel om, indien 

nodig met behulp van mijn gesprekspartner, het thema terug te halen waar het over ging. 

Het is sindsdien ook een signaal geworden: als ik wegval dan zitten we op de goede weg, 

dan komen we in de buurt van de kern. Soms voel ik het tegenwoordig ook aankomen, ik 

kan dan benoemen dat ik merk dat ik aan het weggaan ben, dat ik afdwaal en moeite heb 

om mijn aandacht terug naar het gesprek te sturen.  

 

Inmiddels weet ik ook dat het wegvallen niet wil zeggen dat er geen groei in mogelijk is. Het 

betekent alleen dat er tijd en geduld nodig is om het thema uit te diepen en in stapjes bij de 

pijn/kwetsbaarheid te komen. Als ik wegval en niet meer terug bij het thema kan komen dan 

is de grens voor dat moment bereikt, maar de kans is groot dat we een volgende keer weer 

een stukje verder kunnen komen. Belangrijk is dat ik het serieus neem en niet probeer te 

forceren. Het wegvallen gebeurt niet voor niks, het is een duidelijk signaal dat iets heel 

spannend voor me is of dat ik in de buurt kom bij pijn waar mijn hersenen me tegen willen 

beschermen. Mildheid en geduld vanuit mezelf én mijn gesprekspartner zijn dus heel 

belangrijk.  

 

Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat de aanleiding geweest is van dat moment in de 

engelse les, en eigenlijk is dat ook helemaal niet belangrijk. Er is toen, denk ik nu, vast iets 

gebeurd dat zodanig eng of kwetsend voor me was, dat mijn hersenen me ertegen hebben 

beschermd. Als ik terugkijk naar mijn jeugd heb ik me, met name op school, vaak onveilig 

gevoeld. Ik heb gaandeweg (weliswaar onbewust) mechanismen ontwikkeld om mezelf te 

beschermen, en dit is er daar een van. Inmiddels heb ik al deze mechanismen een stuk 

minder nodig en mag ik ervaren dat ik met mijn bewuste zelf steeds beter voor mezelf kan 

zorgen. Dat wil niet zeggen dat ze niks waard waren of zijn, ze hebben goed werk gedaan. 

Ze hebben ervoor gezorgd dat ik pijnlijke en bedreigende situaties kon doorstaan en er 

daardoor aan bijgedragen dat ik ben gekomen waar ik nu ben. En daar ben ik ze dankbaar 

voor.  

 

Blog 15 (12 oktober 2020): Een ode aan Hamster 
M’n lief, m’n gup, m’n mupke, m’n snoet, m’n snoetepoet, m’n bolleke, m’n kitty, m’n 

hamtam, m’n poez, m’n dodo, m’n klein. Deze blog gaat over mijn kat Hamster, mijn steun 

en toeverlaat, mijn held op sokken, mijn maffe deusje, mijn maatje. Hamster en ik zijn een 

twee-eenheid, we vertrouwen elkaar volledig en zoeken elkaar op als we wel wat steun 

kunnen gebruiken. Zo ga ik bij Hamster liggen als ik me eenzaam voel en zoekt zij me op als 

het onweert en ze bang is voor de harde klappen.  

 



  

 
 

Tot een jaar of 6 terug woonden Hamster en ik samen met mijn toenmalige partner en 

Frutsel, een andere kat. Toen de relatie uit ging werden de katten verdeeld en ging Hamster 

met mij mee. Voor die tijd woonde ik lang samen en ze is dus vanaf het moment van uit 

elkaar gaan bij me geweest. Ik ging niet alleen wonen, ik ging samen met Hamster wonen, 

en zo voelde het ook echt. We zijn sindsdien samen geweest en ze heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het proces van rouwen, verwerken en mijn eigen leven opbouwen. Sinds de tijd 

dat we met z’n tweetjes zijn is Hamster ook steeds meer tot bloei gekomen. Blijkbaar gedijt 

ze beter in een duo en komt ze dan beter tot haar recht. Ze is gaandeweg uit haar schulp 

gekropen en heeft echt haar plekje in het huishouden ingenomen. Dat betekent dat ze haar 

ding doet, haar voorkeuren heeft, weet wat ze wil en goed gebruik maakt van mij als 

personeel. En ik neem die rol van personeel dan ook op me, als ze voor de kast zit en met 

een klaaglijke miauw aangeeft dat ik de deur open moet doen, als ze dagelijks voor haar 

waterbakje zit te wachten tot ik het ververs en als ze me kopstoten geeft omdat ze geaaid wil 

worden.  

 

Anderzijds houdt zij ook rekening met mij door me te laten slapen als ik slaap (wat voor een 

kat best bijzonder is vind ik). Ze komt niet op mijn bed als ik lig te slapen en komt pas naar 

me toe als mijn wekker (tevens lamp) aangaat of als ik vanuit mezelf echt wakker ben. Zo 

was er in de winter bijvoorbeeld een nacht dat de kachel uit was gegaan en het binnen nog 

maar 8 graden was. Ze had het blijkbaar nogal koud gehad en zodra de wekker ging zat ze 

ineens zowat óp mijn gezicht, het enige warme plekje dat er nog was in huis op dat moment. 

Aangezien mijn huisje uit één ruimte bestaat (op de badkamer na) waar we dus altijd beide 

zijn en slaap voor mij erg belangrijk is ben ik enorm blij dat ze me daar niet bij stoort. Ook als 

ik aan mijn bureau aan het werk ben laat ze me over het algemeen gewoon werken. Ze 

heeft aardig goed in de gaten dat ik niet beschikbaar ben als ik aan het werk ben. Als ik 

namelijk aan mijn bureau zit zonder dat ik aan het werk ben (bijvoorbeeld ‘s ochtends als ik 

mijn koffie drink voordat de laptop open gaat of ik de deur uit moet) zoekt ze me wel op. Ik 

denk dat ze aan mijn energie voelt of ik bezig ben of niet en dus ook of ik beschikbaar voor 

haar ben of niet. Een enkele keer gebeurt het wel dat ze op mijn bureau springt en om 

aandacht vraagt als ik bezig ben, maar als ik haar dan wegzet omdat ik druk ben of in een 



  

videomeeting zit dan accepteert ze dat en gaat ze verder met haar eigen ding. Ze weet dat 

ze me weer op kan zoeken als ik klaar ben, en dat doet ze dan ook.  

 

De band die ik met haar voel is onbeschrijflijk (maar ik ga het toch proberen). Ze is er altijd, 

zonder oordeel en altijd blij om me te zien. Tegelijkertijd leeft ze haar eigen leventje, heeft ze 

haar eigen structuurtjes en gewoonten (als ze naar buiten gaat heeft ze haar vaste rondjes 

en uitkijkplekjes, als ze overdag wakker wordt gaat ze altijd eerst naar buiten voordat ze mij 

opzoekt en als ik ga slapen en welterusten heb gezegd gaat ze brokjes eten en daarna 

buiten op verkenning uit). Door de jaren heen zijn onze patronen steeds meer op elkaar 

afgestemd waardoor we allebei ons eigen ding kunnen doen en elkaar tussendoor ook 

steeds vinden. Ze is altijd blij als ik thuiskom, vaak zit ze al voor de deur door het glas naar 

me te kijken. Ik zeg dan “hey klein!”, waarna ik haar door het raam heen zie miauwen en ze 

parmantig een rondje draait.  

 

Door haar aanwezigheid voel ik me nooit helemáál alleen. Ik kan me uiteraard wel eenzaam 

voelen (zoals tijdens de lockdown in het voorjaar ook echt wel het geval was), maar ik voel 

dan wel haar aanwezigheid en dat biedt toch altijd wel troost. Ze heeft in de buurt van mijn 

bed een aantal plekjes gevonden waar ze regelmatig ligt te slapen. Ik vind het heerlijk als ik 

in bed lig en ze vlakbij me ligt. Voordat ik in slaap val of als ik tussendoor even wakker word 

en dus een teken van leven geef, hoor ik dan het geruststellende vrrrr vrrrr vrrrr vlakbij me. 

Dat geluid en het gevoel van haar aanwezigheid maken me rustig. Het creëert een gevoel 

van veiligheid en geborgenheid, ik ben niet alleen, mijn maatje is bij me. En soms, als ik 

verdrietig ben, komt ze me opzoeken en likt ze de tranen van mijn wang. Dan voel ik me 

echt zo enorm gesteund! Ik merk ook aan haar gedrag dat ze dan rustiger is, minder actief 

om aandacht vragend dan ze soms kan doen, heel teder en voorzichtig. Het voelt echt alsof 

ze aanvoelt dat het niet goed met me gaat en daar haar gedrag op afstemt.  

 

Haar gedrag is sowieso een goede graadmeter om aan af te lezen hoe het met mijzelf gaat. 

Ik heb haar om die reden ook in mijn WRAP (zie mijn blog van 31-8) verwerkt. Als het goed 

met mij gaat dan is ze rustig, prettig in contact en op haar gemak. Ze doet haar eigen ding, 

vraagt om waar ze behoefte aan heeft en komt me regelmatig opzoeken voor knuffels. Als ik 

gestresst ben heb ik minder oog voor haar en daar reageert ze op. Zij wordt dan ook 

onrustig en gaat dwingender om aandacht vragen. Dus als ik geregeld over haar struikel 

omdat ze steeds voor mijn voeten loopt en om aandacht vraagt, dan is dat een signaal voor 

mij dat ik op moet passen dat ik niet doorschiet en over mijn grenzen ga. Eigenlijk geeft ze 

me letterlijk aan dat het tijd is om even stil te staan en me bewust te worden van wat er op 

dat moment gebeurt, zodat ik erop kan anticiperen in plaats van onbewust door te blijven 

rennen.  



  

 
 

Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, brengt ze me ook enorm veel plezier. Ze kan 

echt HEER-LIJK slapen en is daarbij ook enorm fotogeniek. Ik geniet echt van haar poses 

en kan daar uren naar kijken. Ook blijft ze me verrassen, met nieuwe plekjes om te slapen 

(en ik haar eerst een eeuwigheid aan het zoeken ben, in de illusie dat ik alle plekjes in huis 

inmiddels wel ken), met een libelle (het eerste levende beestje dat ze voor me gevangen 

heeft, inmiddels zijn het voornamelijk muizen), met haar behoefte aan warmte en hoe ze 

daar steeds nieuwe manieren voor vindt en met haar talent om te zitten/liggen in alles 

waarin dat mogelijk is (zoals doosjes, mandjes, tassen, de kledingkast, een bloempot, etc.). 

Ik vind het hilarisch om naar haar te kijken als ze buiten gefixeerd is op iets dat ze in het 

gras ziet en hoe ze dan onhandig jaagachtige bewegingen maakt of hoe ze een hele tijd 

gefocust op een duif door het gras kan sluipen, helemaal van haar apropo als de duif plots 

wegvliegt en ze uit haar trance ontwaakt.  

 

Het schrijven van deze blog heeft me weer extra bewust gemaakt merk ik. Niet dat het 

dingen zijn die ik nog niet wist, ik ben natuurlijk niet voor niks aan deze blog begonnen. Maar 

ik merk wel dat het nadenken over wat ik allemaal wilde schrijven en hoe ik het wilde 

verwoorden me weer eens extra laat beseffen hoe blij ik met m’n kleine maatje ben. Ze 

springt net uit de kledingkast (ik schrok me rot) en is achter me langs naar het kattenluik 

gelopen en naar buiten gegaan. Gewoon, zoals ze altijd doet als ze wakker wordt. Ik ga nu 

afronden, zodat ik zometeen, als ze weer binnenkomt, even niet aan het werk ben en voor 

haar klaarsta met knuffels en kroelen. Want wat ben ik dankbaar dat ze er is, en dat mag ze 

best weten!  

 

Heb jij ook een huisdier? Of meerdere? Wat voor dier heb je en wat betekent jouw dier voor 

jou? Of wil je graag een huisdier? En wat voor dier zou je dan willen? Ik ben benieuwd naar 

jullie verhalen! Voel je vrij om me te mailen! Mijn emailadres is L.vandongen@ribwavv.nl. 

Wie weet tot typs!  
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Blog 16 (26 oktober 2020): een mondkapje dragen 
De grootste uitdaging naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen was voor mij 

persoonlijk toch echt wel het dragen van een mondkapje. Ik reis sinds het begin van corona 

met de auto in plaats van met het openbaar vervoer omdat dat veiliger is. Toen daar een 

mondkapjesplicht kwam was ik maar wát blij dat ik er niet aan hoefde en ik heb mezelf 

destijds al voorgenomen dat ik het dragen van een mondkapje zo lang mogelijk uit zou 

stellen. Waarom? Omdat ik alleen van het idee al enorm ongemakkelijk werd. Het mezelf 

inbeelden dat ik een mondkapje zou moeten dragen maakte me onzeker en riep allerlei 

ongemakkelijke gevoelens op van binnen. Niet dat ik het gek of gênant vond als ik er 

anderen mee zag staan bij de bushalte bijvoorbeeld, helemaal niet. Ik sta erachter en kan 

verstandelijk prima begrijpen dat verstandig en nodig is om het virus weer terug te dringen. 

Maar als het dan ging om er zelf een dragen, dan overheerste mijn gevoel ineens en voelde 

ik me in het begin enorm maf, idioot en bekeken.  

 

 
 

De eerste keer dat ik er een op had was op zaterdag na de eerste aankondiging van 

dringend advies voor het dragen van een mondkapje in binnenruimtes. Ik moest twee 

pakketjes ophalen bij de Bruna. Het was druk in het winkelcentrum en ik was één van de 

weinigen die een mondkapje droeg. Ik voelde me enorm opgelaten, had het idee dat 

IEDEREEN naar me keek en ik was alleen maar bezig met zo snel mogelijk weer buiten zijn 

zodat ik het weer af kon zetten. Ik heb zelfs nog overwogen om het halverwege af te zetten, 

maar dat zou helemaal stom overkomen omdat ik daarmee liet zien dat ik niet zeker was van 

mijn keuze of onzeker was met dat ding op mijn gezicht.  

 

Na die ervaring heb ik er de dagen daarna behoorlijk veel last van gehad en keek ik enorm 

op tegen het volgende moment dat ik weer boodschappen moest doen. Ik piekerde en sliep 

er slecht van (ja echt, ik vind het zelf ook maf, maar zo’n groot ding was het dus blijkbaar 



  

voor me). Ik heb toen besloten dat die prijs me op dat moment te groot was en heb de week 

daarna boodschappen gedaan zonder mondkapje op. Er waren nog steeds maar heel weinig 

mensen die er een droegen, maar toch voelde ik me door er geen te dragen ook niet meer 

oké. Het was immers wel een dringend advies en ik gaf daar openlijk geen gehoor aan.  

 

Een paar dagen daarna had ik een afspraak bij de haptotherapeut en daar hing op de deur 

een A4 met dringend verzoek om een mondkapje te dragen in de wachtruimte. Ik was er al 

vanuit gegaan dus had er eentje bij me. Gelukkig maar, want bij behandeling op de 

behandeltafel moeten nu zowel therapeut als bezoeker er eentje op. In de wachtruimte, 

tijdens de behandeling en bij vertrek merkte ik dat ik het dragen al wat minder ongemakkelijk 

vond omdat iedereen er daar een droeg.  

 

En toen kwam de persconferentie waarin Rutte aankondigde dat het dragen verplicht gaat 

worden zodra dat juridisch rond is. Het was ergens natuurlijk onvermijdelijk en je kon het 

zien aankomen, maar toch kwam het als een klap bij me binnen. De dagen daarna sprak ik 

een aantal mensen die al in de supermarkt geweest waren en die gaven aan dat het 

merendeel nu wel een mondkapje draagt. Die vrijdag heb ik mezelf dus weer over de 

drempel geduwd en een mondkapje opgedaan voordat ik de winkels binnen ging. De eerste 

winkel was een bouwmarkt. Ik liep ongemakkelijk naar binnen en betrapte me erop dat ik 

naarstig alle mensen bekeek die binnen waren, en ik zag er niet één zónder mondkapje! Een 

groot deel van de ongemakkelijkheid viel toen weg. Bij de rest van de winkels (waaronder 

twee supermarkten en een drogist) was het gemixt, maar nog steeds wel meer dan de helft 

met. Het was wel even doorpakken, echt door het nare gevoel heen, ook in de winkels waar 

niet iedereen er een droeg. Gelukkig was dat achteraf gezien echt de drempel die ik over 

moest, sindsdien is de grootste onzekerheid weg en gaat het in nieuwe situaties makkelijker.  

 

De grootste ongemakkelijkheid ben ik dus voorbij, maar ik vind het nog steeds niet leuk. Ik 

merk dat ik het niet meer echt vermijd, maar ik zoek het ook niet op dus ik beperk waar ik 

kan wel de momenten dat ik er een moet dragen. Ik doe boodschappen (nog meer dan ik al 

deed) zoveel mogelijk op één dag in de week, en als ik verschillende dingen moet doen dan 

plan ik die het liefst achter elkaar zodat ik het daarna weer in één ruk gehad heb.  

 

Ik moet er ook praktisch nog wel verder aan wennen en dat is ook logisch denk ik. Het zit al 

wel echt in mijn systeem dat ik er een op moet doen als ik ergens naar binnen ga (juist 

omdat het zo’n ding is vergeet ik het niet snel denk ik), maar dat ik er bij vertrek uit huis altijd 

een bij me moet hebben moet wel nog automatiseren. Ik heb daarom nu mondkapjes (in een 

plastic zakje) in elke jas, tas en in mijn auto liggen. En verder moet ik eraan wennen dat er 

iets op mijn gezicht zit, dat het ademhalen anders voelt, dat ik het mondkapje niet onnodig 

aan moet raken en dat mensen een groot deel van mijn mimiek niet goed meer kunnen zien. 

Ik moet zeggen dat het echt een hele andere gewaarwording is, maar nu de onzekerheid 

erover grotendeels weg is zal de rest ongetwijfeld ook wel wennen. Om mezelf qua 

ongemak nog wat te helpen (én omdat het een stuk minder milieubelastend is!) heb ik een 

aantal stoffen mondkapjes besteld die ik leuk vind en dus ook liever draag. Degene met de 

hartjes vind ik echt super, zo ga ik het dragen van een mondkapje straks nog leuk vinden!  

 

Over dat niet onnodig aanraken van je mondkapje gesproken, ik word me er door het dragen 

van mondkapjes weer eens extra van bewust hoe vaak ik eigenlijk mijn gezicht aanraak. 

Onderstaand is een plaatje van het begin van corona, toen al enorm herkenbaar. Nu met het 



  

dragen van een mondkapje, dat je eigenlijk alleen bij de touwtjes aan mag raken, merk ik 

weer hoe vaak ik de neiging heb om met mijn handen richting mijn gezicht te gaan. Of het 

nou een kriebeltje is, frunniken aan mijn oorbel, leunen op mijn hand als ik luister of met mijn 

handen door mijn haren gaan, ik doe het DE HELE TIJD!  

 

 
 

Al met al moet ik zeggen dat het proces van een mondkapje gaan dragen en eraan wennen 

nog best snel is gegaan (en nog gaat). Ik ben over het algemeen iemand die kat uit de boom 

kijkt en dingen eerst een hele tijd moet zien en op zich laten inwerken voordat ik zelf de stap 

zet. Zo duurde het echt een eeuwigheid voordat ik dingen als spotify en netflix ging proberen 

en kocht ik pas mijn eerste skinny jeans toen ze bij wijze van spreken al bijna weer uit de 

mode waren. Ik loop dus nooit echt voorop, en dat is ook niet erg. Alleen in dit geval moest 

ik er toch een stuk sneller aan dan dat mijn systeem eraan gewend was en moest ik dus 

door de zure appel heen. En hey, nu plaats ik er zelfs foto’s van online, dus ik denk dat het 

met die verdere gewenning wel goed komt!  

 

Blog 17 (9 november 2020): nieuws 
Ik merk dat ik de laatste tijd weer steeds meer last heb van het nieuws. Dat is ook niet zo 

gek, want er gebeurt genoeg momenteel. Ik weet al heel lang dat nieuws op z’n zachtst 

gezegd geen goede uitwerking op mij heeft. Ik heb daarom jaren geleden al het nieuws 

zoveel mogelijk uit mijn leven verbannen. Ik heb jarenlang geen nieuws gekeken, geluisterd 

of gelezen en kreeg daardoor alleen een enkele keer wat via facebook mee of wanneer 

anderen er iets over deelden. Op die manier bleef mijn wereldje klein en overzichtelijk, 

precies wat ik nodig heb om mijn leven op een prettige manier te leven en mijn aandacht en 

energie te focussen op de dingen die voor mij belangrijk zijn; mijn (psychische) gezondheid, 

sociale contacten en werk.  

 

Het is absoluut niet dat het me niks kan schelen, in tegendeel. Naast dat het gewoon te veel 

informatie en prikkels zijn merk ik dat alle ellende in de wereld me zodanig raakt dat ik er 

structureel door van mijn apropo raak, waardoor het mijn welbevinden ook structureel 

negatief beïnvloedt. Ik raak erdoor overprikkeld, maak me er zorgen om, de onrust en 

spanning gaan in mijn lichaam zitten, ik kan me er minder goed door concentreren, ik slaap 

er slechter van en krijg er een korter lontje van. Die prijs is me simpelweg te groot en 



  

daarom is geen nieuws volgen voor mij de beste optie. Ik weet zonder het nieuws te volgen 

ook dondersgoed dat er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld.  

 

Op het moment dat er iets gebeurt waarvan het wel belangrijk is dat ik het weet hoor ik het 

van mijn beste vriendinnetje, die me dan bijpraat omdat ze weet dat ik het nieuws niet volg. 

Of zie ik het voorbij komen op facebook, waarna ik gericht het nieuws erover kan checken. 

Op die manier heb ik een vorm gevonden die voor mij werkt. Mensen reageren wel eens 

verbaasd, maar meestal als ik het uitleg kunnen ze mijn keuze snappen en kijken ze me er 

niet op aan. En als ze dat wel doen, dan is dat maar zo. Dit is voor mij de beste keuze en ik 

sta er volledig achter.  

 

Sinds corona in de wereld is, is ook het nieuws in mijn leven terug. Dat is bewust, want 

corona komt zo dichtbij en heeft zoveel directe invloed dat het me in dit geval juist zou 

tegenwerken als ik mezelf niet een beetje op de hoogte zou houden. Wel probeer ik het nog 

steeds zoveel mogelijk te beperken, de afgelopen maanden heb ik alleen regelmatig 

(meestal eens in de paar dagen) de corona liveblog van de NOS gelezen en de 

persconferenties gekeken. Dat ging een hele tijd aardig, ik kan de sneltoets naar de NOS 

pagina inmiddels blind vinden waardoor ik op de hoogte kan blijven van de stand van zaken 

rondom corona zonder te veel ander nieuws ook mee te krijgen. Dingen waar ik, naast 

corona, de afgelopen maanden ook globaal van op de hoogte wilde zijn zijn bijvoorbeeld 

black lives matter, de aanslagen in Wenen en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. 

Hier koos ik ook bewust voor, dit zijn dingen waarvan ik de grote lijn wel wil weten, dat was 

ook zonder corona zo geweest.  

 

De afgelopen tijd merk ik echter dat ik toch “aangestoken ben” en dat gaandeweg steeds 

meer ander nieuws ook “aan me trekt”. Naast bovenstaande thema’s kwam er de afgelopen 

tijd steeds meer nieuws bij me binnen dat ik eigenlijk liever niet had geweten. Het is erin 

geslopen op meerdere manieren:  

 

● Als ik op de NOS site zit en op zoek ben naar informatie over bovenstaande thema’s 

dan scroll ik ook langs andere nieuwsberichten. Die titels zijn vaak pakkend en 

gaandeweg word ik toch meer verleid om die dan ook te lezen.  

● Google heeft op het startscherm van Chrome op mijn telefoon, onder de zoekbalk en 

vaak bezochte pagina’s (waar ook de NOS tussen staat) een hele lijst aan 

nieuwslinks staan. Tijdenlang was ik me er niet eens echt van bewust en heb ik er 

dus geen aandacht aan besteed, totdat er een keer een interessante titel in mijn oog 

sprong en sindsdien scroll ik steeds vaker naar beneden om te kijken wat er allemaal 

tussen staat.  

● Ik kijk soms bij een vriend of vriendin de persconferentie, omdat het fijn is om samen 

te kijken en het er ook meteen samen over te kunnen hebben. Vaak staat dan de tv 

aan en volgen na de persconferentie de talkshows en nieuwsuitzendingen elkaar op. 

Ikzelf heb geen tv, ik kijk programma’s via NLziet en Netflix op mijn laptop en kies als 

het afgelopen is actief iets anders dat ik wil zien. Als ik bij iemand anders ben en we 

na de persconferentie met elkaar in gesprek gaan, blijft de tv vaak op die zender 

staan en pik je er toch hier en daar dingen van mee. Na de persconferentie van 

vorige week dinsdag was dat een ontruiming van Utrecht Centraal en het 

doodschieten van twee chimpansees in een dierentuin. Dat zijn nou bij uitstek twee 



  

voorbeelden van nieuws die me wel van slag maken en waar ik prima zonder had 

gekund.  

● Facebook. Sinds het begin van corona is mijn tijdlijn gaandeweg steeds meer 

veranderd. Waar ik eerst vooral persoonlijke posts van mijn vrienden zag zie ik nu, 

naast dappere pogingen om het leuk te houden zoals allerhande raadsels en 

oproepen om zwartwit of natuurfoto’s te plaatsen onder het mom van “even iets 

positiefs”, vooral nieuwsgerelateerde onderwerpen en ieders mening daarover. 

Facebook is van een plek om persoonlijke dingen met elkaar te delen een platform 

geworden om aandacht te vragen voor en te propageren over vanalles en nog wat en 

om de wereld duidelijk te maken hoe je over dingen denkt en daar dan met anderen 

de discussie over aan te gaan.  

 

Ik merk dat deze groeiende stroom aan nieuws me (wederom) geen goed doet. Het gaat in 

mijn systeem zitten en lijkt daarbij alleen maar op te stapelen, waardoor de overprikkeling en 

onrust die me afleiden van de dingen waar ik wél mee bezig wil zijn alleen maar groeien. Tijd 

om in actie te komen dus.  

 

Gelukkig zijn er een aantal dingen die ik direct kan doen om deze hoeveelheid nieuws die bij 

me binnenkomt waar ik niet om heb gevraagd weer terug te dringen. Wat betreft de links op 

mijn Google startpagina: dat blijkt Discover te heten en daar staat een instellingenwieltje 

rechts naast waarmee je de links echt enorm makkelijk uit kan zetten. Als het gaat om de 

programma’s die na de persconferentie bij een ander thuis aan blijven staan: ik kan 

natuurlijk gewoon aan de ander vragen of de tv uit mag als we aan het kletsen zijn. 

Facebook is een app die ik vaak onbewust aanklik en ga scrollen. Volledig afscheid nemen 

van Facebook vind ik niet nodig en wil ik ook (nog) niet, maar omdat ik hem dus zo vaak 

onbewust open heb ik hem nu wel van mijn startscherm verwijderd. Ik kan hem dus alleen 

nog bewust openen via alle apps en via meldingen als ik die krijg (waarvan ook de meeste al 

uit staan). Het enige dat ik niet echt vooraf kan kaderen is de nieuwsberichten die ik 

tegenkom als ik de NOS pagina bezoek. Daarbij is het belangrijk me er bewust van te zijn en 

mezelf te remmen als ik andere berichten aan wil klikken dan waar ik naar op zoek was. 

Eigenlijk een soort proberen te zoeken met kokervisie, een positieve in dit geval.  

 

Naast de Facebook app op mijn startscherm staat de Instagram app. Mijn instagram is een 

heel ander verhaal. Ik heb instagram nu zo’n anderhalf jaar en gebruik dit heel anders dan 

facebook. In eerste instantie had ik een account gemaakt omdat ik foto’s wilde delen over 

Hamster en over mijn huisje. Dat heb ik in het begin ook best veel gedaan, maar dat werd 

gaandeweg steeds minder en gebeurt nu nog maar sporadisch. Mijn feed daarentegen is 

wel steeds belangrijker voor me geworden. Ik heb gaandeweg alle mensen die ik volgde 

weer verwijderd. Dit vond ik lastig, want zij volgen mij wel en wat zouden ze daar nou wel 

niet van denken?! Maar daar heb ik me met wat moeite toch overheen gezet. Ik heb in plaats 

daarvan alleen maar niet-persoonlijke kanalen toegevoegd waar ik direct blij van word.  

 



  

 
 

Mijn instagram feed is daardoor een bonte verzameling geworden van beestjes (zoals 

katten, geiten, pinguïns, eenden, cavia’s en vogels), en Gerard Joling. Kortom, alleen maar 

dingen waar ik blij van word. Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik filmpjes van 

vogels hilarisch vind (die gele op de foto in het midden is echt geweldig) en dat geitjes en 

konijntjes zo schattig kunnen zijn dat ik er eigenlijk wel in wil knijpen. Dat cavia’s, eenden en 

pinguïns geweldig zijn wist ik al en daar geniet ik ook echt elke keer weer van. Omdat ik 

alleen nog maar dit soort kanalen volg krijg ik ook alleen nog maar dit soort suggesties, en 

zo breid ik mijn feed steeds verder uit met meer schattigs, wolligs en grappigs. Ik heb dus 

eigenlijk de algoritmen waar het tegenwoordig regelmatig over gaat ingezet voor mijn eigen 

welbevinden.  

 

Instagram is nu mijn happy place en een bezoek eraan garandeert een brede glimlach op 

mijn gezicht en soms zelfs hardop lachen. Die mag ik dus wél zonder erover na te denken 

openen en gaan scrollen want daar ga ik me met zekerheid beter van voelen. En dan laat ik 

dat nieuws voorlopig weer meer, zoveel als kan in deze periode, links liggen.  

 

Blog 18 (23 novermber 2020): gras groeit niet harder als je 

eraan trekt 
Hier op de camping waar mijn huisje staat heb ik de afgelopen lente en zomer meegemaakt 

hoe gras groeit. Het was de eerste volledige lente en zomer in mijn huisje en door het vele 

thuiswerken was ik er gewoonweg meer en kijk ik tijdens het werken regelmatig naar buiten. 

Wat opvalt is dat het gras op de plekken waar het niet wordt aangeraakt veel sneller lijkt te 

groeien. De hoekjes en randjes waar het beschut is en niemand loopt aan de rand van mijn 

trap en vlak naast bloempotten blijken een prima omgeving voor gras om goed in te groeien. 

Tot het irritante aan toe; het gras onder mijn picknicktafel groeide steeds harder dan het gras 

er omheen waardoor ik om de haverklap met mijn voeten in het hoge gras zat en hem elke 

keer moest verzetten zodat eronder gemaaid kon worden. Uiteindelijk was ik dat zat en heb 

ik een kleed besteld.  

 



  

 
 

Het gras dat op loop/of fietsroutes ligt daarentegen blijft kort, ook zonder het te maaien. En 

dat vind ik best bijzonder, aangezien de rest van het gras in de lente en zomer echt als een 

malle groeit en ik hier tijdens het thuiswerken elke week wel één of twee dagen de 

maaimachine en bosmaaier op de achtergrond heb gehoord. Verder valt het nog op dat gras 

dat te weinig water of zonlicht krijgt geel wordt en uiteindelijk doodgaat. Inmiddels wordt het 

kouder en is het gras zowat gestopt met groeien, tot aan de volgende lente, dan gaat het 

ineens weer als een speer.  

 

Dat lijkt allemaal ontzettend logisch (waarschijnlijk omdat het dat ook is) als het om gras 

gaat. Maar als het om mezelf gaat vind ik dit gebeuren een stuk lastiger toe te passen, terwijl 

groeien bij mensen volgens mij niet heel anders werkt. Het ding is dat je het proces zelf niet 

kan forceren, je kunt je groeiproces niet “duwen” of “eraan trekken” zodat het sneller gaat. 

Wat je wel kan doen is de omstandigheden optimaliseren (voor gras is dat dus een beschut 

plekje en genoeg water, warmte en zonlicht).  

 

Ik zit momenteel in een vrij intensief proces richting (weer) beter zorgen voor mezelf en 

vooral ook voor mijn gevoel. Dingen die altijd al een uitdaging voor me zijn geweest en sinds 

corona weer extra actueel zijn. Door het vele thuiswerken en de social distancing (ergo, veel 

minder contacten en het gebrek aan knuffelen) ben ik de afgelopen maanden weer veel 

meer in mijn hoofd gekeerd. Voor corona was ik op de goede weg, ik voelde mijn lichaam 

meer en leefde er meer naar. Ik realiseer me nu dat emotioneel verbinden met anderen en 

met name de knuffels bij ontmoeting en afscheid me heel direct in contact hielden met mijn 

lichaam. Door de knuffels bewust te ontvangen en voelen in mijn lichaam kon ik er 

makkelijker contact mee houden en daardoor kon ik ook makkelijker emotioneel openen in 

contact. Nu die knuffels al een hele tijd veel sporadischer zijn en ik veel meer alleen thuis zit 

ben ik weer uit mijn lichaam “vertrokken”.  



  

 

Daarnaast hebben zich de afgelopen twee jaar nogal wat dingen voorgedaan waar ik op het 

moment zelf niet genoeg bij stil heb gestaan en die dus nog aandacht behoeven, en zijn er 

door nieuwe inzichten ook nog wat nieuwe thema’s bij gekomen. Dit resulteert in wat voelt 

als een berg aan gevoel dat nog gevoeld moet worden, ik heb alleen geen idee hoe. Dit is 

de reden dat ik sinds de zomer weer naar een haptotherapeut ga. Die berg, daar zijn we nog 

niet aan toegekomen. We zijn begonnen met vertragen en het weer gaan voelen van mijn 

lichaam. Ik ben nu bezig met concrete momenten in mijn (privé én werk) agenda plannen om 

even stil te staan, te ervaren, te verwerken en te reflecteren. Op die momenten ervaar ik 

regelmatig zo’n overload aan gevoel dat ik niet goed kan onderscheiden wat ik dan allemaal 

voel en al helemaal niet weet hoe ik ermee om moet gaan. Dat is nu dus de uitdaging: 

proberen gevoelens te gaan onderscheiden en duiden, zodat ik er op een passende manier 

voor kan gaan zorgen. Als ik dat weer beter onder de knie heb kan ik vanuit die basis samen 

met de haptotherapeut die berg gaan onderzoeken en voelen.  

 

Omdat het gros van mijn leven er als een continu doorsjeezende intercity uit heeft gezien en 

ik nu mezelf forceer om bij allerlei stations even te stoppen voelt het alsof mijn hele leven op 

z’n kop staat. Ik kan niet goed omschrijven hoe groot de verandering is en wat het allemaal 

in gang zet. Ik merk dat ik ergens aan begonnen ben en dat ik niet meer terug wil, maar dat 

ik ook nog niet ben waar ik wil zijn. Ik zit in de “drijfzandfase” tussen het oude en het nieuwe 

in. Er is vanalles aan het verschuiven en de inzichten kletteren me om de oren dus dat het 

goed is wat er gebeurt is me wel duidelijk, maar het voelt tegelijkertijd enorm onzeker. 

Onzeker omdat ik geen grip heb op wat er gebeurt; ik mis houvast, duidelijkheid, 

antwoorden. Ik zit er zo middenin dat ik het geheel niet goed kan overzien en al helemaal 

niet sturen en dat geeft een gevoel van machteloosheid. Ik weet niet goed wat ik voel, waar 

het heen gaat, of ik wel het goede doe, of ik wel genoeg doe, etc. Wat ik wél weet uit 

ervaring met eerdere processen is dat deze het beste gedijen als ik me eraan probeer over 

te geven. Vertrouwen op het proces en dat alles uiteindelijk wel weer op z’n plek valt en 

duidelijker wordt. En laat dat nou net zijn waar ik niet zo goed in ben :P  

 

Waar ik het gras gewoon kan laten groeien (want duh, dat is toch vanzelfsprekend?!) heb ik 

bij mezelf de neiging om vanalles te willen sturen en versnellen en vind ik overal wat van. 

Terwijl ik er het meeste bij gebaat ben om ook mezelf gewoon te laten groeien. Waar ik wel 

invloed op heb is de omstandigheden, hoe en waarmee ik mezelf voed:  

 

- Eten, drinken en medicijnen; wat stop ik letterlijk in mijn lichaam?  

- De lengte en kwaliteit van waken en slapen; ik heb een wake-up light en 

therapielamp om (met name in de herfst en winter) in de ochtend goed wakker te 

kunnen worden en melatonine en een bril die blauw licht filtert om in de avond goed 

en op tijd slaperig te worden.  

- Structuren en ritmes in mijn dagen en weken; zowel mijn dagen als mijn weken 

volgen zoveel mogelijk dezelfde vaste ritmes (vaste volgorde bij opstaan, vaste 

momenten om te eten, werken, slapen, vaste werkdagen, een vaste dag voor 

boodschappen, vaste avonden voor vrienden, etc.). Dat geeft me in ieder geval op 

die vlakken houvast en duidelijkheid.  

- Momenten plannen om ruimte te maken voor het proces; dit is ook echt een van de 

stappen in het proces, tijd maken in mijn dagen en weken om even stil te staan en 

mijn psyche zijn gang te laten gaan. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te puzzelen of 



  

kleuren (dan ben ik wel met iets bezig maar voor mijn hersenen niet te intensief), 

maar ook door bijvoorbeeld even op bed te liggen met Hamstertje naast me en mijn 

gedachten te laten gaan. Meestal gaan mijn gedachten dan eerst alle kanten op en 

voel ik op een gegeven moment vanzelf wanneer het rustiger wordt en weer genoeg 

is (dan worden mijn benen onrustig en voel ik weer nieuwe energie om dingen te 

gaan doen). Op dit soort momenten ontstaan vaak nieuwe ideeën of plannen.  

- Voeding van de haptotherapeut; met haar bespreek ik het proces en zij voorziet me 

van nieuwe inzichten, stappen of tools om erin verder te kunnen. Ik heb daardoor ook 

een globaal plan in mijn hoofd met welke stappen ik nog wil en kan zetten (geen 

doelen dus! daar zou ik alleen maar extra zenuwachtig van worden). Ik heb dan 

misschien maar weinig grip op het proces zelf en wat er intern op het moment 

gebeurt, maar op deze manier creëer ik wel richting voor mezelf en dat geeft ook wat 

houvast.  

- Voeding van vrienden; emotionele voeding in de vorm van fijne momenten en leuke 

dingen doen samen, en ook in de vorm van steun bij wat ik allemaal doe en door het 

met hen over mijn proces te hebben. Ik vind het altijd bijzonder om te merken hoe 

mijn verhaal steeds weer een beetje verandert als ik het aan iemand vertel. Door er 

woorden aan te geven en de vragen en reacties van anderen erin mee te nemen 

stimuleer ik mijn denkproces en kom ik steeds weer een stapje verder. Vaak zijn dat 

ook de momenten dat ik nieuwe inzichten krijg. Ik heb wel gemerkt dat het ook 

belangrijk is dat ik het afbaken (hoeveel mensen en hoe vaak) want te veel input van 

verschillende mensen kan het ook juist extra verwarrend maken en dus tegen gaan 

werken.  

 

Zo kan ik door goede omstandigheden te creëren toch indirect invloed uitoefenen op mijn 

groeiproces en geeft me dat toch enig gevoel van grip. En verder is het een kwestie van 

“trust the process”, het tempo het tempo laten, vertrouwen hebben en verdragen dat het nog 

niet duidelijk is. Hoe moeilijk ik dat ook vind, overall ben ik blij dat ik momenteel in dit proces 

zit, ook al is het zo nu en dan echt wel pittig en niet leuk. Ik voel dat ik ergens heen ga en 

dat dit me gaat helpen. Van de haptotherapeut kreeg ik onlangs een groot compliment. Ze 

bevestigde dat de ongrijpbaarheid die ik ervaar bij het proces hoort en dat ik precies het 

goede aan het doen ben, en stond stil bij de winst die ik al bereikt heb met de stappen die ik 

inmiddels heb gezet.  

 

Ik vraag me nu ook af waarom ik niet eerder de stap naar de hapto heb gezet. Ik heb, met 

name sinds corona, wel vaker de gedachte gehad dat ik wel wat hulp kon gebruiken, maar 

omdat ik nog niet echt een duidelijke hulpvraag had heb ik op die momenten de stap niet 

gezet. Gek eigenlijk, dat ik het eerst helemaal voor mezelf uitgedokterd moet hebben 

voordat ik hulp wil vragen, terwijl ik daar natuurlijk ook gewoon hulp bij had kunnen krijgen. 

Ik merk dat nu in gesprekken ook weer, dat ik soms niet met een duidelijke vraag binnenkom 

maar dat we dan toch gezamenlijk tot de kern komen en ik weer verder geholpen en met 

nieuwe acties de deur uit loop. Ik verwacht van de mensen die ik op mijn werk spreek ook 

niet dat ze het probleem of de vraag al helemaal duidelijk hebben, daar gaan we gewoon 

samen naar op zoek! Dat is er dus echt een die ik wil onthouden: als ik voel dat ik wel wat 

hulp kan gebruiken, gewoon direct de uitreiking doen! Dat is ook voeding van het proces. 

Dan komt dat uitkristalliseren van wat ik nodig heb vanzelf wel, en waarschijnlijk nog sneller 

ook.  

 



  

Blog 19 (7 november 2020): celebrate every day like it’s 

your birthday 
Afgelopen week was ik jarig. Ik heb al eerder geschreven over de last die ik heb van de 

herfst en winter, hoe mijn stemming dan keldert en ik me, gewapend met antidepressiva en 

mijn therapielamp, door deze seizoenen heen ploeter. Dat is al jaren vaste prik, met ook elk 

jaar één uitzondering: mijn verjaardag begin december. Op mijn verjaardag ben ik een 

rondstuiterend blij ei. Ik vind het heerlijk om jarig te zijn en geniet er elk jaar weer volop van. 

Mijn stemming schiet omhoog en voor een dag voelt alles even minder zwaar en ben ik 

vooral bezig met jarig zijn. Vandaar dat ik jaren geleden van mijn beste vriendinnetje een 

kaart kreeg met de tekst “Celebrate every day like it’s your birthday”. Die kaart staat nog 

altijd naast mijn bed. Eigenlijk is het best bijzonder dat ik, ondanks de herfst/winterdepressie, 

altijd zo vrolijk ben op mijn verjaardag. En wat zou dat een uitkomst zijn, als ik elke dag zo 

kon vieren!  

 

 
 

Het zette me aan het denken. Hoe komt het dat ik me op mijn verjaardag altijd zo goed voel? 

Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik normaal gesproken nogal eens moeite heb 

met echt gevoelsmatig mijn plek innemen in gezelschap en (bijvoorbeeld) aandacht van de 

ander ontvangen. Ik ben (onbewust) veel bezig met anderen, hoe zij zich voelen, en stem 

mezelf daar steeds op af. Ik kan het daarom lastig vinden om in het middelpunt te staan, om 

de aandacht op mezelf gevestigd te hebben. Ik voel me dan al snel bezwaard en 

ongemakkelijk en gun mezelf de ruimte niet om van anderen te ontvangen. Gek genoeg uit 

zich dat regelmatig juist op een manier waarop ik wel veel plek inneem. De behoefte om het 

over mezelf te kunnen hebben wordt dan zo groot dat die soort van ontploft. Op het moment 

dat ik dan voel dat er ruimte voor is ga ik juist helemaal los en gaat het alleen nog maar over 

mij, waardoor ik de ander(en) vergeet. En daar voel ik me dan later vervolgens weer 

schuldig over, waardoor ik het de volgende keer nog lastiger vind om ruimte in te nemen, de 

boel van binnen weer opstapelt en uiteindelijk weer ontploft.  

 

Behalve op mijn verjaardag! Op mijn verjaardag mag het écht over mij gaan. Op de een of 

andere manier sta ik mezelf dan wel toe om echt in het middelpunt te staan. Ik kan me er 

dan wel aan overgeven en geniet intens van alle aandacht. Het feit dat ik jarig ben maakt het 



  

legitiem dat het om mij mag gaan, het geeft me toestemming om van anderen te ontvangen. 

De focus ligt op het doel van de dag, het vieren dat ik weer een jaartje ouder ben en de start 

van een nieuw levensjaar, waardoor ik even minder bezig ben met zorgen voor anderen en 

even gewoon kan genieten van het moment zonder dat ik me er bezwaard over voel. Geen 

wonder dat één van mijn kernwaarden “vieren” is. Vieren gaat voor mij over stilstaan bij iets 

moois. Dat kan vanalles zijn; een verjaardag, een nieuwe baan, een overwinning, een nieuw 

jaar, een mooie maatschappelijke ontwikkeling, de lente, verbinding, saamhorigheid en 

natuurlijk het leven zelf. Vieren maakt me bewust van wat er gebeurt, wat ik belangrijk vind 

en waar ik dankbaar voor ben. Die spreuk is dus zo gek nog niet; vier elke dag alsof het je 

verjaardag is. Ik zie het dan ook als een mooie uitdaging om die instelling en het creëren van 

ruimte voor mezelf in contact met anderen, óók als ik niet jarig ben, meer te gaan integreren 

in mijn dagelijks leven. Maar eerst stond dus mijn verjaardag vieren op het programma.  

 

Normaal gesproken nodig ik rond de 15 tot 20 mensen uit (waaronder familie, vrienden en 

(oud) collega’s). Ik vier mijn verjaardag al jaren in een kroeg omdat mijn huisje (en daarvoor 

de kamer waarin ik woonde) niet groot genoeg is. Dat kan nu natuurlijk allemaal niet, de 

horeca is dicht en gezelschappen mogen maar uit 4 mensen bestaan. Thuis mag je 

maximaal 3 bezoekers uitnodigen, maar mijn huisje is ook te klein om met z’n vieren op 

afstand van elkaar te kunnen zitten. En toch vond ik het heel belangrijk om, juist ook in dit 

bizarre jaar, mijn verjaardag te kunnen vieren; om ruimte te maken voor dat gevoel van 

blijheid en die fijne opleving te ervaren in de donkere maanden.  

 

Ik heb dus best even lopen dubben over een vorm waarin ik toch mijn verjaardag zou 

kunnen vieren binnen de huidige maatregelen. Die vorm is uiteindelijk een 

verjaardagsweekend geworden, op vrijdag, zaterdag en zondag steeds met drie anderen 

zodat we in totaal steeds met niet meer dan vier mensen zijn. Geen blokjesverjaardag op 

één dag dus, maar elke dag een blokje. Omdat mijn huisje dus te klein is hebben drie 

vrienden hun huiskamer beschikbaar gesteld, zij faciliteerden de plek en ik regelde de rest.  

 

Inmiddels is mijn verjaardagsweekend achter de rug. Ik heb er net als altijd als een kind 

naartoe geleefd. Ik had er enorm veel zin in, en omdat het zo belangrijk voor me is loopt de 

spanning in de uren vooraf dan hoog op en kan ik er zelfs een beetje misselijk van worden. 

Ook dat herken ik van andere jaren, ik ben onrustig, kan niet goed meer eten en kan als een 

puppy naar de deur zitten staren totdat de eerste mensen binnenkomen. Zodra de eerste 

mensen binnen zijn en het feestje begonnen is ebt dat gelukkig altijd weg.  

 

 

 



  

 
 

Een van de dingen die ik leuk vind aan mijn verjaardag vieren is dat er allerlei verschillende 

mensen komen die elkaar normaal gesproken niet zien of kennen en die dan op mijn 

verjaardag met elkaar in gesprek raken. Ik vind het leuk om te zien dat mijn verschillende 

contacten met elkaar mengelen en dat er daardoor nieuwe gesprekken en connecties 

ontstaan. Ik heb op mijn verjaardagsfeestjes ook altijd wel een moment waarop ik even aan 

de zijkant ga staan en het geheel in me opneem. Dit moois heb ik gecreëerd, deze mensen 

zijn er vandaag allemaal voor mij! Ik kijk naar de groepjes, wie met wie aan het praten is en 

ik kan er dan echt van genieten dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ik ben dan even echt in 

het moment, adem diep in en prijs mezelf gelukkig met zoveel mooie mensen om me heen.  

 

Ik heb dit jaar de groepjes die ik heb uitgenodigd dan ook bewust door elkaar gehusseld, de 

vaste groepjes uit elkaar gehaald en mensen bij elkaar uitgenodigd die elkaar juist niet zo 

vaak spreken. Ik vermoedde van tevoren al dat ik het vieren in kleine groepjes heel anders 

zou gaan ervaren dan normaal gesproken met iedereen bij elkaar. Nu de groepjes veel 

kleiner waren kon ik veel meer contact maken met degenen die er waren. Daar heb ik 

normaal gesproken op mijn verjaardag nooit tijd voor, dan stuiter ik de hele avond van de 

een naar de ander, probeer ik iedereen even te spreken en is de avond om voordat ik er erg 

in heb. Een kleiner groepje maakt, ondanks dat we afstand moesten houden, intiemer. Er 

was echt ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, er ontstonden mooie momenten en 

gesprekken die ik nu, door de kleinere setting, veel bewuster heb kunnen ervaren en in me 

heb kunnen opnemen.  

 

Wat wel apart was, was het gevoel na de eerste avond: toen was ik pas op één derde van 

mijn verjaardag en kwamen er nog twee avonden aan! Ik heb er nu echt een heel weekend 

lang van kunnen genieten; het hele weekend stond in het teken van mijn verjaardag. Wel 

was het daardoor ook een stuk intensiever, drie dagen achter elkaar. Al met al moet ik 

zeggen dat het me wel heel goed bevallen is. Het was een prima oplossing, die coronaproof 

was, en toch ook echt recht deed aan het vieren en het uiten van mijn blijheid. Het concept 



  

met kleinere groepjes is me zelfs zo goed bevallen dat ik het er misschien wel in ga houden. 

Afgewisseld met de grote verjaardagen dan, want daar geniet ik ook altijd echt enorm van!  

 

Blog 20 (21 december 2020): taakinitiatie 
Taakinitiatie betekent op tijd en efficiënt aan een (vervelende) taak kunnen beginnen. Het 

gaat dus simpelweg over ermee starten; in beweging komen en aan de slag gaan. Alles wat 

je doet begint dus (letterlijk en figuurlijk) met taakinitiatie. Of, zonder taakinitiatie, begin je 

dus niet. Het lijkt een enorm simpel iets waar je je, als het vanzelf gaat, helemaal niet van 

bewust bent. Ik heb echter bij mezelf al heel lang het gevoel dat ik dit lastig vind. Het voelt 

regelmatig als een enorme opgave om ergens mee te starten, en als ik dan bezig ben valt 

het alles mee en vraag ik mezelf af waarom ik er niet eerder aan begonnen ben. Het gaat 

dan dus echt om het korte moment waarin je besluit iets te gaan doen en dan ook 

daadwerkelijk in beweging komt om het te gaan doen. Bij mij lijkt daar nog wat tussen te 

zitten, waardoor ik bedenk dat ik iets ga doen, vervolgens stagneer en niet in beweging kom. 

Dat kan soms keer op keer achter elkaar doorgaan waarin ik steeds wel wil maar het niet 

lukt; mijn brein wil aan de slag maar mijn lichaam trekt zich daar niks van aan en blijft 

ongeroerd.  

 

 
 

Onlangs bij de haptotherapeut werd dat tijdens een oefening bevestigd. We deden een 

oefening met 2 stokken: we hielden beide een stok naast ons vast en moesten op enig 

moment tegelijkertijd onze eigen stok loslaten en de stok van de ander proberen te vangen. 



  

In eerste instantie stonden we beide in de startstand en gebeurde er niks. We hadden niet 

afgestemd wie er zou beginnen en kwamen geen van beide in beweging. Op het moment 

dat de haptotherapeut aangaf dat ik mocht beginnen voelde ik een soort “freeze” in mijn 

lichaam, het voelde alsof ik een kortsluiting kreeg en vastliep. Zij wachtte op mij en ik kreeg 

het niet voor elkaar om te beginnen, dus we stonden nog steeds in diezelfde houding en er 

gebeurde nog steeds niks. Het feit dat het me niet lukte om die verdomde stok los te laten 

en de andere te vangen frustreerde me enorm, waarom deed ik het niet gewoon?! 

 

Dat vind ik het bijzondere aan haptotherapie; dat allerlei dingen middels simpele 

handelingen en oefeningen direct echt voelbaar worden in mijn lichaam. Ik ben nogal 

rationeel ingesteld (zeg maar gerust een wandelend hoofd) en vind het dus lastig om mijn 

gevoel erbij te betrekken. Op de punten waarop ik er met mijn hoofd niet uitkom kan het 

enorm helpen om in mijn lichaam te voelen wat er gebeurt, dat helpt me het serieus te 

nemen en er beter op af te kunnen stemmen. Waar ik dus eerder al met mijn hoofd had 

bedacht dat ik dit lastig vond werd het gevoel tijdens die oefening ineens ook heel duidelijk 

en herkende ik er precies in wat er thuis op de bank ook gebeurt. Ik heb echt moeite met op 

gang komen, aan de slag gaan, beginnen. De stap van niet naar wel, van rust naar actie, 

van op de bank zitten naar bijvoorbeeld opstaan en boodschappen gaan doen, gaat bij mij 

dus simpelweg niet vanzelf. Rationeel snap ik daar niks van, want hoe moeilijk kan het nou 

eenmaal zijn?! Maar door het tijdens die oefening zo intens in mijn hele lichaam te voelen is 

me duidelijk geworden dat ik het, ook al snap ik het niet, wel serieus moet nemen en dus op 

zoek moet naar manieren om het dan wel mezelf beter te leren of om er in ieder geval beter 

mee om te kunnen gaan.  

 

Dat bevriezen ken ik overigens ook van andere situaties waarin juist een handeling zeer 

gewenst is, bijvoorbeeld als ik ergens bang van word of van schrik. Een paar jaar geleden 

liep ik midden op de dag met een vriend van me door Parijs, toen er vlak naast ons 

plotseling een gevecht ontstond. Op zo’n moment is het bijzonder handig als je in actie kan 

komen in de vorm van wegrennen van het gevaar. Mijn systeem liep toen echter (in plaats 

van weg) eerst helemaal vast, waarna ik gelukkig wel door de bevriezing heen mezelf in 

beweging kon brengen en alsnog uit de situatie weg kon. Dat was niet makkelijk; de 

bevriezing voelt als een soort van zwaarder worden, als aan de grond genageld staan, dus 

er is een enorme kracht voor nodig om mezelf dan in beweging te krijgen. Gelukkig was de 

angst groot genoeg en kon ik mezelf er toch doorheen duwen en maken dat ik wegkwam.  

 

Het is dus wel degelijk mogelijk om in actie te komen, maar makkelijk is het niet. Wat een 

belangrijk element is dat bijdraagt aan de kracht om mezelf er doorheen te duwen is 

noodzaak. In het geval van het gevecht was er een grote noodzaak om in beweging te 

komen, zodat ik zelf niet gewond zou raken. En dat is nou net wat er vaak aan ontbreekt als 

ik er thuis op de bank mee aan het struggelen ben. Want hoe groot is de noodzaak nou 

werkelijk om op dat moment te stofzuigen of de afwas te doen? En toch heb ik er echt wel 

last van. Want alles wat ik niet doe stapelt zich op en blijft als taak boven mijn hoofd hangen 

waardoor het steeds onrustiger wordt en ik niet tot rust kom. En daarnaast heb ik er ook last 

van bij leuke dingen, dat is al helemaal super onhandig. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om te 

puzzelen, maar begin er maar al te vaak niet aan omdat ik er simpelweg gewoon niet aan 

begin, omdat ik letterlijk niet in beweging kom om de puzzeldoos te pakken en aan de slag 

te gaan.  

 



  

Het wordt dus de uitdaging om, zoals ik eerder al noemde, manieren te zoeken om het 

mezelf beter te leren of om er in ieder geval beter mee om te kunnen gaan. Dat begint met 

accepteren en daarin ben ik inmiddels aardig op weg. Door het ervaren tijdens de oefening 

bij de hapto ben ik het serieuzer gaan nemen als iets dat nou eenmaal aan de hand is. 

Daarmee bedoel ik niet dat ik me er dan maar achteloos bij neerleg en het zo wil laten voor 

de rest van mijn leven, maar wel dat ik zie dat het er is en dat ik accepteer dat het op dit 

moment in mijn leven een probleem is. Door het als probleem in mijn leven te accepteren 

kan ik vervolgens gaan kijken hoe ik er dan mee om wil gaan. Wat ik een lastig element 

hierin vind is dat taakinitiatie voor mensen met ADHD moeilijker is, omdat het door de 

andere werking in het brein zwakker of minder goed ontwikkeld is. De vraag is dus of ik het 

mezelf echt goed aan zou kunnen leren of dat het onderdeel is van mijn problematiek en ik 

beter op zoek kan gaan naar tools om er beter mee te leren leven. Ik wil het in ieder geval 

niet gebruiken als excuus zodat ik er dan maar niks aan hoef te doen. Wel helpt het idee dat 

het met mijn ADHD te maken kan hebben me om te begrijpen waarom ik het zo lastig vind 

en om milder naar mezelf te zijn in mijn aanpak.  

 

Als het gaat om ermee omgaan heb ik door de jaren heen al wel een aantal dingen ontdekt 

die werken. Zo kan ik bijvoorbeeld het boodschappen doen het beste plannen direct na een 

afspraak buiten de deur. Ik doe altijd boodschappen op mijn vrije dag en plan op die dag ook 

afspraken bij bijvoorbeeld de haptotherapeut of tandarts. Als ik een afspraak moet inplannen 

dan doe ik dat het liefste begin van de middag, dan kan ik in de ochtend mijn 

boodschappenlijstje maken en rijd ik vanuit de afspraak direct door naar de winkel. Verder 

heb ik ontdekt dat ik dingen als de was aanzetten, afwassen en stofzuigen het beste kan 

doen direct als ik uit bed kom, nog voor mijn ontbijt. Omdat ik vanuit mijn bed opsta ben ik 

gevoelsmatig al in de actiemodus en kan ik mezelf er vrij gemakkelijk toe zetten om direct 

iets te doen. In tegenstelling tot wanneer ik eerst zou ontbijten en dan vanuit de zittende 

stand mezelf in beweging moet krijgen, dan is het echt tien keer moeilijker. Op die manier 

probeer ik dus verschillende klussen te koppelen aan een moment dat ik al in beweging ben 

omdat ik makkelijker vanuit de ene beweging in de andere doorga. Ik kan ook, als ik 

eenmaal aan de gang ben, vrij makkelijk nog iets anders er achteraan doen, zelfs als ik dat 

niet gepland had. Daar profiteer ik dan ook maar al te graag van, want dat scheelt me weer 

strijd op een ander moment.  

 

Blog 21 (4 januari 2021): wat een jaar 
In december 2019 schreef ik op facebook “Daar issie al, mijn wens voor jullie! Aan de vroege 

kant dit jaar, maar hij kwam nu uit mijn vingers en ik ben ook gewoon al wel klaar voor 

2020.” 

 

2019 was geen makkelijk jaar geweest; mijn baan werd onzeker en stopte daarna in het 

voorjaar ook echt, waarna ik vanaf september startte met de nieuwe pilot functie waar ik nu 

nog steeds in werk. Zowel het afscheid nemen van mijn oude baan als het starten in de 

nieuwe was pittig en kostte me aardig wat kruim. Daarnaast heb ik in datzelfde jaar ook nog 

mijn huisje ontworpen en laten bouwen en heb ik daarna leren off-grid leven (dat wil zeggen 

zonder aansluiting aan stroom, gas, water en riool). Eind 2019 begon het wonen en werken 

te wennen en meer plezier te geven en keek ik uit naar 2020, waarin ik kon gaan oogsten 

waar ik dat jaar op beide vlakken zo hard voor gewerkt had. Mijn wens was dan ook de 

volgende:  



  

 

“Ik wens iedereen veel geniet- en viermomenten, waarin je je bewust bent van en stilstaat bij 

wat je hebt (bereikt). Ik heb daar afgelopen jaar weinig ruimte voor gehad en ga er komend 

jaar de vruchten van plukken. Vieren is een van mijn kernwaarden en het wordt mijn mantra 

voor komend jaar. Bij deze daarom de wens/uitnodiging: laten we samen in 2020 het leven 

vieren ♥” 

 

Jeetje, had 2020 even andere plannen! XD 

 

De tijd rondom kerst en de jaarwisseling is, ook voor mij, altijd een periode van terugkijken 

en vooruitkijken. Een periode van bezinnen; wat is er gebeurd, waar sta ik en waar wil ik 

naartoe? Ik merk dat het me helpt om eens per jaar zo’n moment te hebben waarin ik het 

proces even in zijn geheel bekijk. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit welk moment in het 

jaar dat is, maar de periode rondom de feestdagen voelt er in ieder geval uitermate geschikt 

voor.  

 

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op 2020. De wereld ging op slot en het leek of de tijd 

stilstond. Tegelijkertijd is er, als ik terugkijk, ook veel gebeurd. Al staat de wereld om me 

heen wel degelijk gevoelsmatig een beetje stil, interne processen stoppen (juist) niet. Als ik 

nu het bericht van eind 2019 nog eens teruglees voel ik weer hoe ik er toen bij zat. Dat was 

niet best; ik was dat jaar aardig overvraagd en dus uitgeput. Ik vertelde over hoe ik zou 

moeten herstellen, weer reserves en veerkracht op moest bouwen en hoe ik vooruit keek 

naar meer woon- en werkplezier zodra beide echt goed gesetteld waren.  

 

Nu, terugkijkend, ben ik afgelopen jaar zowel in mijn huisje als in mijn baan gesetteld. In mijn 

baan heeft het wegens corona (en daardoor de zoektocht naar nieuwe werkvormen om op 

een andere manier toch betekenisvol te kunnen zijn) wel wat langer geduurd dan ik een jaar 

geleden voor ogen had. Maar inmiddels is het pakket aan mogelijkheden uitgebreid naar de 

verschillende omstandigheden en heb ik mijn draai goed gevonden. Ook het herstellen en 

weer opbouwen van veerkracht en reserves heeft veel aandacht gehad. Dat was gedurende 

de eerste coronagolf nog lastig omdat die dus met name op werkvlak allerlei nieuwe 

uitdagingen bracht, maar met name sinds de zomer ben ik bezig met gas terug nemen en 

ruimte creëren voor verwerken en herstellen.  

 

Al met al zit ik er dus nu, ondanks corona, een stuk beter bij dan vorig jaar. Al voelt dat lang 

niet altijd zo, omdat corona natuurlijk wel een grote invloed heeft op het ervaren van 

levensgeluk. We leven in een onzekere tijd en worden flink beperkt in wat we kunnen. Dat 

zijn nou niet echt ingrediënten om vrolijk van te worden en ik heb er uiteraard ook regelmatig 

de pest in. Zoals ik eind 2019 (en in blog 19 over mijn verjaardag) schreef is vieren een van 

mijn kernwaarden, en dat is in deze coronasituatie nou niet heel makkelijk. Enerzijds omdat 

de beperkingen niet bijzonder veel ruimte bieden om dat uitbundig te doen en daarnaast 

omdat de hele situatie nou niet bepaald uitnodigt om het leven te vieren. Het helpt me 

daarom wel echt om terug te kijken en even stil te staan bij hoe ik er vorig jaar bij zat. Vorig 

jaar heb ik oud en nieuw gevierd met 2 vrienden bij mij thuis, omdat ik simpelweg de puf niet 

had om de deur uit te gaan. Nu heb ik wederom oud en nieuw gevierd met twee vrienden bij 

iemand thuis, maar deze keer was het niet omdat ik zelf de puf niet had, maar omdat de 

situatie buiten mij het niet toeliet. Dat was enerzijds natuurlijk zuur, want nou hád ik de 

energie maar kon ik dus nog de deur niet uit. Anderzijds heb ik deze jaarwisseling toch heel 



  

anders beleefd dan die van vorig jaar omdat ik er zelf een stuk beter bij zat, en omdat ik 

goede hoop heb op 2021.  

 

 
 

Deze plaatjes zijn gedurende 2020 voorbij gekomen. Ik heb ze toen opgeslagen, omdat ik er 

wellicht in een blog nog een keer wat mee zou kunnen. Nu we aangekomen zijn in 2021 vind 

ik ze toch nog wel toepasselijk, want wat wás het me een jaar! Dit had niemand kunnen 

bedenken en toch hebben we het er allemaal mee moeten doen. Inmiddels hebben we 2020 

voorgoed afgesloten en kan dat (letterlijk!) de geschiedenisboeken in. Corona doet helaas 

niet aan jaarwisselingen dus we zijn er natuurlijk nog niet vanaf, maar we zijn inmiddels 

begonnen met vaccineren en daarmee onderweg naar betere tijden. Ondanks dat de situatie 

de komende tijd dus nog wel hetzelfde zal zijn, heb ik goede hoop op positieve 

veranderingen in de loop van 2021. Hoop op dat we weer meer de deur uit kunnen, samen 

kunnen zijn en het leven kunnen vieren. Dat perspectief maakt dat ik 2021 met liefde 

verwelkom en uitkijk naar wat het ons te brengen heeft. Ik zeg kom maar op!  

 

Blog 22 (18 januari 2021): een ‘op naar het voorjaar’ 

kalender 
De eerste maanden van het jaar zijn nooit mijn favoriet geweest. De feestmaand is voorbij 

(al vind ik die vaak zwaar, het biedt toch ook de nodige afleiding waardoor die donkere tijd 

wat sneller gaat), er is niks leuks meer te beleven en het voelt nog enorm ver weg dat het 

weer wat lekkerder weer wordt en het buitenleven weer begint. Zeker, de kortste dag is 

geweest en ik merk ook echt al dat de dagen weer langer worden, maar toch voelen die 

eerste drie maanden van het jaar altijd als één grote sleur waar we nog doorheen moeten 

voordat het leven weer een beetje leuk wordt.  

 

Ik ben daarom bewust een aantal jaren in januari op vakantie gegaan naar de Canarische 

eilanden, even wat extra zon op me in laten werken en zo ook die periode van sleur 



  

doorbreken. In februari of maart was er dan altijd Carnaval. Ik vier het altijd 2 dagen en dan 

maakt het me niet uit hoe koud het is, ik vind het heerlijk om met elkaar op straat te dansen 

bij de (percussie)bands die aan het spelen zijn. Ik ben er dan voor mijn gevoel echt even uit, 

iets waar ik van tevoren lang naar uitkijk en waar ik naderhand nog wel even op kan teren.  

 

Dit jaar gaat dat uiteraard allemaal niet door, niks doorbreken van de sleur. Sterker nog, het 

grootste deel van 2020 was al één grote sleur en die gaat de komende maanden gewoon 

nog even verder. Ik merk dat ik er moedeloos van word. Corona-moe, dat hoor ik al heel 

lang mensen zeggen. Ik moet zeggen dat ik nog aardig lang de moed erin heb kunnen 

houden met zicht op uiteindelijk verbetering. Het zit ook wel in mijn aard om door te bijten, 

niet zomaar op te geven. Maar nu, sinds vorige week, voel ik de dip na de feestdagen extra 

sterk en heb ik er gewoon echt even geen zin meer in. Ik ben sleur-moe, ik ben het zat, ik 

ben er klaar mee.  

 

En dat is natuurlijk helemaal niet handig, want we zijn er nog niet. Sterker nog, de kans 

bestaat dat de Britse variant van Corona ook hier in Nederland nog voor extra problemen 

gaat zorgen dus het is juist nu belangrijk dat we extra alert zijn, doorzetten en volhouden. 

We zijn begonnen met vaccineren dus er ís licht aan het einde van de tunnel, nu is het de 

uitdaging om de moed niet op te geven en met z’n allen de schouders eronder te zetten tot 

aan de eindstreep.  

 

Ik ga daar natuurlijk ook mijn uiterste best doen. Ik ben daarom gaan nadenken over wat me 

kan helpen om door deze periode heen te komen, en ineens kwam ik toen op het idee van 

een adventskalender. Op Wikipedia staat dat een adventskalender een hulpmiddel is om in 

de adventstijd in huiselijke kring toe te leven naar Kerstmis. Nou, doe mij maar een 

hulpmiddel in huiselijke kring in deze periode van lockdown! Al snel was ik dus om en ging ik 

het idee uitwerken. Ik heb gekozen voor enveloppen omdat die makkelijk in volgorde te 

bewaren zijn en niet heel veel plek innemen, terwijl er toch wel wat fatsoenlijks in gestopt 

kan worden. Ik liep er in de voorbereiding wel even tegenaan dat alle niet-essentiële winkels 

nu dicht zijn. Ik wilde graag in van die freubel- en boekenwinkels snuffelen om spulletjes en 

materialen te zoeken om erin te doen en het leuk aan te kleden. Dat ging dus niet, maar dat 

maakte het ergens ook wel een extra uitdaging om creatief te zijn met wat ik wat wel 

mogelijk is en wat ik nog in huis had: 

 

 



  

 

De kalender zelf:  

● Enveloppen had ik niet meer, dus die heb ik besteld. Later bedacht ik me dat ze die 

misschien ook wel bij de supermarkt hebben, daar had ik niet bij stilgestaan en toen 

waren ze al onderweg.  

● Het doosje waar de enveloppen in zitten is van een setje Happy Socks, ik vond het een 

mooi doosje dus had het bewaard.  

● De knijpertjes vond ik in mijn kast, die heb ik ooit gekocht om polaroid foto’s aan een 

touwtje op te hangen. Die komen nu weer goed van pas!  

● De vlaggetjes heb ik geknipt van gekleurd papier dat ik nog had liggen.  

 

De inhoud:  

● Ik heb op een aantal briefjes dingen geschreven die ik kan doen waar ik normaal niet zo 

snel aan begin maar die ik wel leuk vind, zoals verder werken in het boekje “999 vragen 

aan jezelf” of borduren.  

● Ik heb uit puzzelboekjes die ik nog had de puzzels gezocht die ik het leukste vind om te 

doen en die uitgescheurd om in een envelop te stoppen. Normaal ben ik juist heel zuinig 

met die puzzels, want er staan er niet zoveel van in, maar nu voor de kalender mocht ik 

van mezelf juist deze eruit zoeken.  

● Het zakje snoepjes zijn precies de snoepjes die mijn opa vroeger altijd in zijn auto had. 

Hij had tussen de twee voorstoelen zo’n stoelleuning die omhoog open ging en daar zat 

altijd een blikje met deze snoepjes in. Ik ben eigenlijk helemaal geen zoetekauw, maar 

deze snoepjes vind ik zo nu en dan echt lekker en ze geven me een bijzonder gevoel 

door de herinneringen die erdoor naar boven komen.  

● Tot slot heb ik aan een aantal vrienden en een collega gevraagd of zij wat voor mij op 

papier willen zetten. Gewoon iets, hoeft niet ingewikkeld te zijn, een grapje of een 

spreuk, in ieder geval iets waarvan ik niet weet wat het is als ik het openmaak. Dat 

maakt het verrassingselement groter, aangezien ik de rest er natuurlijk zelf in heb 

gestopt.  

 

Mijn idee was, toen ik het bedacht, om dit te doen tot eind maart. Dan is de lente officieel 

begonnen en is het waarschijnlijk al een stuk lekkerder weer, en hopelijk is het vaccineren 

dan goed op gang gekomen en zijn de besmettingen zodanig gedaald dat we weer meer 

mogen en de deur uit kunnen. De vlaggetjes waren op na 30 maart, dus die 31e geloof ik 

wel. Eenmaal alles verzameld heb ik alles in enveloppen gedaan, de enveloppen gehusseld 

en daarna genummerd. Afgelopen weekend heb ik nog aardig wat gevulde enveloppen van 

vrienden gekregen dus die heb ik er nog tussen gedaan, waardoor ik gekomen ben t/m 16-3. 

Nog 14 enveloppen te vullen dus tot de 30e, dat moet de komende tijd nog wel gaan lukken. 

Voor nu kan ik in ieder geval alvast een tijdje vooruit.  

 



  

 
 

Ik heb ook nagedacht over wanneer op de dag ik de enveloppen open zal maken. Ik kan er 

direct m’n dag positief mee beginnen of ik kan het juist bewaren als een fijne afsluiter aan 

het einde van de dag. De bedoeling is dat de inhoud van de kalender me helpt om door deze 

periode heen te komen, dus het zou mooi zijn als ik hem juist in kan zetten op de momenten 

dat ik hem nodig heb, als even een dip heb en me fleh voel. Ik ga er daarom geen vast 

moment voor plannen. Thuis laat ik hem gewoon in het doosje staan en als ik naar mijn werk 

ga neem ik hem mee. Op die manier kan ik hem pakken op het moment dat ik wel even iets 

positiefs kan gebruiken, en als dat door de dag heen niet voorkomt dan heb ik ‘s avonds nog 

wat leuks.  

 

Terwijl ik dit aan het typen ben kijk ik naar buiten. Het is deprimerend, saai, grijs flutweer. 

Eigenlijk wil ik in winterslaap. Ik wil mokkend de dekens over me heen trekken, in slaap 

vallen en ergens eind maart weer wakker worden. Dat kan natuurlijk niet, en hallo, ik ben 

een volwassen vrouw, kom op zeg! Ik mag best even mokken, maar daarna mag ik mezelf 

ook best een schop onder mijn kont geven om in actie te komen en op zoek te gaan naar 

manieren om ermee om te gaan. In dit geval is dat dus een hulpmiddel geworden in de vorm 

van de ‘op naar het voorjaar’ kalender. En ik moet je eerlijk zeggen, ik word toch echt wel 

een beetje blij als ik ernaar kijk en ik kan haast niet wachten tot ik ergens vandaag de eerste 

envelop open mag maken!  

 

Blog 23 (1 februari 2021): steun  
Steun, ik weet niet wat ik zonder had gemoeten. Ik kan zelfs wel zeggen dat ik het zonder 

steun echt niet zo goed gered had, dan was ik lang niet zo ver gekomen en had ik er een 

stuk slechter bij gezeten. Ik heb twee lange relaties gehad, dus weet hoeveel steun je daarin 

kan ervaren. De afgelopen zes jaar ben ik echter al, op een enkele korte relatie na, vrijgezel. 

Gelukkig heb ik wel goede vrienden en familie om me heen die altijd bereid zijn om me te 

steunen en er voor me zijn als ik ze nodig heb. Ik prijs me daar echt enorm gelukkig mee.  

 



  

 
 

Ik heb wel altijd mensen om me heen gehad, maar de mate van steun is wel eens anders 

geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld regelmatig ervaren dat ik niet werd geaccepteerd zoals ik 

was, waardoor ik, terwijl ik enorm mijn best deed, steeds teleurgesteld werd. Sinds mijn 

puberteit is mijn vriendengroep meerdere keren veranderd en inmiddels kan ik al geruime 

tijd zeggen dat ik alleen nog maar mensen om me heen heb waar ik me goed bij voel, die 

me accepteren zoals ik ben en me daar juist ook om waarderen. Als ik als een ongeleid 

projectiel door de huiskamer stuiter en per ongeluk iets omstoot dan mag dat er zijn; die 

buien horen bij mij en juist daarom houden ze van me.  

 

Het heeft me door de jaren heen wel de nodige teleurstellingen gekost, zowel doordat 

anderen afstand van mij namen als dat ik zelf besloot om afstand te nemen omdat de 

vriendschap me geen goed (meer) deed. Dat was niet makkelijk, maar ik heb ook ervaren 

dat die afstand tegelijkertijd ook ruimte maakt voor nieuwe contacten, contacten die 

gezonder zijn en beter bij me passen. Ik heb daarentegen ook geleerd dat dat niet vanzelf 

gaat. Ik heb door de jaren heen aardig wat tijd gestoken in actief in contact komen met 

nieuwe mensen, met wisselend succes, maar met uiteindelijk dus wel een mooie club 

mensen om me heen als resultaat. Een aantal voorbeelden van stappen die ik heb gezet:  

 

● Ik heb een tijdje een ADHD café bezocht en ben naar diverse evenementen en 

congressen voor lotgenoten of ervaringsdeskundigen geweest. Hier heb ik meerdere 

mensen leren kennen waarmee het fijn is om ervaringen te delen omdat we aan een 

half woord genoeg hebben. Met een aantal heb ik (voornamelijk via facebook) nog af 

en toe contact.  

● Ik ben lid geweest van verschillende forums, van gezellig kletsen tot ervaringen delen 

over bijvoorbeeld ADHD. Ik heb zo meerdere mensen leren kennen waar ik jaren 

mee bevriend ben geweest en waarvan ik er één nog steeds regelmatig zie.  

● Ik ben een aantal jaar lid geweest van de website 

www.nieuwemensenlerenkennen.nl. Daarop worden door leden allerlei activiteiten 

georganiseerd waar je je voor in kunt schrijven. Op die manier heb ik, toen ik net in 

http://www.nieuwemensenlerenkennen.nl/


  

Den Bosch woonde, een aantal mensen leren kennen in de omgeving waarmee ik nu 

nog steeds goed bevriend ben. Ook ben ik in die tijd naar een kerstborrel in de buurt 

geweest, daar heb ik mijn beste vriendin leren kennen.  

● Ik heb vrijwilligerswerk gedaan op een wijkplein, bij een netwerkorganisatie voor 

werkzoekenden en bij diverse stichtingen. Hier heb ik onder andere één van mijn 

beste vrienden aan overgehouden, en via hem een heel nieuw vriendengroepje 

waarmee ik zowel individueel als in de groep regelmatig afspreek.  

● Ik ben lid geworden van D66, ga regelmatig naar congressen en heb een tijdje 

deelgenomen aan bijeenkomsten en een themagroep in Den Bosch. Allereerst 

natuurlijk omdat ik achter de standpunten sta en de partij wil steunen, maar 

daarnaast kom ik op die manier natuurlijk ook gelijkgestemden tegen en creëer ik 

een mogelijkheid om nieuwe contacten te ontmoeten.  

● Ik ben, sinds mijn interesse in Tiny Houses, lid geworden van diverse 

facebookgroepen en heb verschillende evenementen en een workshop bezocht. Ook 

hier primair omdat het thema me aansprak en ik er zelf verder mee wilde, maar wel 

met bijkomend effect dat ik me onder mensen begeef met dezelfde interesses en 

manier van leven.  

● Ik werk inmiddels ruim zes jaar als ervaringsdeskundige, vrijwillig en betaald, bij 

verschillende organisaties. Op de verschillende werkplekken ben ik veel andere 

ervaringsdeskundigen en lotgenoten tegengekomen waarvan ik er meerdere 

regelmatig spreek en één een goede vriendin is geworden.  

 

Niet alles wat ik heb gedaan heeft nieuwe blijvende contacten opgeleverd, maar dat hoeft 

ook niet. De kunst is denk ik om ervoor open te staan en het niet op te geven. Nieuwe 

contacten kom je tegen als je de deur uit gaat (wat in de huidige situatie natuurlijk niet zo 

makkelijk is, maar in de toekomst hopelijk wel weer snel kan) of als je je op online platforms 

bevindt. Het is een kwestie van proberen en jezelf onder de mensen begeven, op die manier 

creëer je kansen om mensen te ontmoeten en dan zit daar misschien wel een mooi nieuw 

contact bij.  

 

Daarnaast is het belangrijk om, als je iemand bent tegengekomen waarmee het klikt, erin te 

blijven investeren. Als je je inzet om het contact blijvend te onderhouden kun je elkaar beter 

leren kennen en kan er een mooie vriendschap uit ontstaan. Bij mezelf merk ik dat ik het 

daarbij helemaal niet zo erg vind als ik vaker degene ben die het initiatief neemt. Als de 

momenten dat we elkaar zien positief zijn en ik daarin de wederkerigheid voel, wil ik best wat 

meer energie steken in het maken van die afspraken. Ik zie het ook een beetje als 

simpelweg verschillen per persoon, mij gaat het initiatief nemen makkelijk af en een ander is 

weer beter in attentheid bij speciale momenten (daar ben ik dan weer niet bijster goed in). Ik 

merk dat de manier waarop vrienden mij steunen en andersom waarop ik hen steun sowieso 

vaak verschillend is. Zo heb ik een vriend die dyslexie heeft en die ik een tijdlang heb 

geholpen met het verwerken van zijn mail. Omdat koken voor mij echt een heel ding is deed 

hij dat op die momenten voor mij en dat hielp mij dan weer enorm.  

 

De steun die ik ervaar bij de mensen die ik momenteel om me heen heb is heel divers. Het 

kan gaan om praktische steun (zoals koken of klussen rondom mijn huisje), mentale steun 

(in de vorm van luisteren, meedenken of vertrouwen uiten dat ik het kan), samen lol hebben 

of samen dingen doen of beleven (zoals een moeilijk telefoongesprek of de aankomst van 

mijn huisje op de camping). Alle vormen zijn even belangrijk en waardevol voor me, ze 



  

geven me het gevoel dat ik niet alleen ben, dat ik er niet alleen voor sta, dat ik niet alles 

alleen hoef te doen. Het motiveert me en sterkt me om stappen te zetten die ik heel 

spannend vind en om door te zetten en vol te houden als ik het moeilijk vind. Door de steun 

van mijn vrienden en familie blijft mijn leven, ook tijdens de downs (en bijvoorbeeld nu de 

coronacrisis), draaglijk en de moeite waard.  

 

Inmiddels weet ik aardig voor welke steun ik wie het beste kan vragen. Het heeft wel even 

geduurd voordat ik het ook daadwerkelijk dúrfde te vragen. Dat is wel een dingetje, vragen 

om hulp of steun is alles behalve makkelijk. Ik heb inmiddels geleerd dat mensen die om je 

geven je graag wíllen helpen, en het daarom zelfs juist prettig kunnen vinden als je het 

vraagt. Toch gebeurt het me nog steeds wel dat ik in een situatie zit waar ik echt wel steun 

bij kan gebruiken, maar dat ik het niet durf te vragen omdat ik bang ben dat ik de ander 

belast bijvoorbeeld. Vaak blijkt dan achteraf dat ik met gerust hart had kunnen bellen en 

wordt me op het hart gedrukt om dat een volgende keer ook echt te doen. Wat mij daarin 

heel erg geholpen heeft is het onderwerp steun met een aantal nauwe contacten op een 

ontspannen moment bespreken. Zo heb ik het er met mijn beste vriendin regelmatig over 

hoe we elkaar kunnen steunen, zodat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Het maakt 

het daadwerkelijk vragen van steun op het moment dat het nodig is ook makkelijker als je 

het er al over gehad hebt en weet dat de ander er voor je wil zijn.  

 

 
 

Ben je naar aanleiding van deze blog geïnspireerd geraakt om ook op zoek te gaan naar 

nieuwe contacten? Voor cliënten van RIBW AVV is het mogelijk om je aan te melden op 

www.durfjijmetmij.nl. Het is gratis en er kunnen zich alleen mensen aanmelden die in 

behandeling of begeleiding zijn bij één van de aangesloten GGZ organisaties, je komt er dus 

alleen mensen tegen die ook het een en ander in hun leven hebben meegemaakt. Je kunt bij 

aanmelding aangeven of je op zoek bent naar vriendschap of een relatie, of allebei. In de tijd 

dat ik in behandeling was bij de GGZ had ik geen weet van deze site en was die denk ik ook 

niet voor mij toegankelijk omdat de organisatie geen lid was, maar anders was ik er vrijwel 

zeker lid van geworden. Gewoon, om eens te kijken wie ik er tegen zou komen en of er met 

iemand een klik was. Het kan natuurlijk tegenvallen, maar mijn ervaring is dat het ook 

http://www.durfjijmetmij.nl/


  

positief kan verrassen dus persoonlijk vind ik zoiets altijd het proberen waard. Wie weet 

komt er wel een mooie vriendschap uit of kom je er je nieuwe liefde tegen!  

  

Blog 24 (15 februari 2021): de overeenkomst tussen de 

avondklokrellen en sneeuw  
We leven in een tijd van beperkingen van onze vrijheid. Beperkingen in de vorm van regels 

om met elkaar het coronavirus onder controle te houden zodat de zorg het aan blijft kunnen. 

Beperkingen waarvan ik begrijp dat ze nodig zijn, maar waarvan ik ook echt wel veel last 

heb.  

 

Steeds als er nieuwe maatregelen komen probeer ik daar vervolgens weer zo goed mogelijk 

mijn weg in te vinden. Zoals bij de avondklok, wat ik persoonlijk echt wel een ingewikkelde 

vond. Omdat ik alleen woon en de situatie al zo lang duurt zoek ik ‘s avonds toch regelmatig 

vrienden op, uiteraard altijd één op één, op voldoende afstand en met aandacht voor 

ventileren. Het zijn vrienden die zelf ook alleen wonen en voor allebei zijn deze momenten 

enorm belangrijk om onszelf mentaal overeind te houden in deze zware tijd. De avondklok, 

waarvan eerst sprake was dat deze om 8 uur al zou beginnen, was voor mij, zoals voor 

velen, dan ook een zware dobber. Gelukkig is het 9 uur geworden en is er daardoor iets 

meer ruimte om toch mensen te kunnen blijven zien. Maar het idee om elke avond, ook in 

het weekend, vanaf 9 uur alleen thuis te moeten zitten vond ik toch een hele kluif. 

Uiteindelijk merk ik meestal, als het eenmaal zover is, dat het best wel te doen is. Gelukkig 

maar, want daardoor kan ik het ook volhouden. Het wennen aan het idee en het anticiperen 

op wéér een verandering vind ik dus meestal het zwaarst.  

 

En zo kom ik bij de avondklokrellen en de sneeuw. Wat deze twee voor mij als 

overeenkomst hebben is dat ze me beide voor mijn gevoel nog verder in mijn vrijheid 

hebben beperkt. Verschil met de coronamaatregelen is dat ze voor mijn gevoel veel meer 

plotseling ontstonden en dat het veel minder duidelijk was hoe het verder zou verlopen, 

waardoor ik het anticiperen erop extra lastig vond (wat kan ik nog wel en niet meer doen en 

tot wanneer gaat dat dan duren?). Waar de coronamaatregelen dus vaak, ondanks dat ze 

niet leuk zijn, wel heel duidelijk zijn in wat niet meer kan en voor welke periode, creëerden 

deze situaties alleen maar meer onduidelijkheid en onzekerheid.  

 

Eerst kwamen natuurlijk de avondklokrellen. Ik werd er al door gegrepen toen het in 

Eindhoven mis ging, en toen was de dag erna mijn mooie stadje Den Bosch aan de beurt. Ik 

heb die avond in een appgroepje met vrienden de boel gevolgd en met ongeloof de 

berichten en filmpjes zitten bekijken. De dag erna, toen ik op het punt stond om 

boodschappen te gaan doen, kwamen er berichten binnen dat het onrustig zou worden bij 

de Helftheuvel, het winkelcentrum waar ik altijd naartoe ga. De winkels bleken daarom 

preventief gesloten en het zou in heel Den Bosch onrustig kunnen worden. Ik heb even een 

moment gehad dat ik helemaal de deur niet meer uit durfde, maar ben uiteindelijk toch 

boodschappen gaan doen in Vlijmen. Toen ik daarvan terug was las ik berichten dat ook in 

Vlijmen onrust verwacht werd. En dan komt het dus ineens wel echt heel dichtbij. Het idee 

dat ik in een winkel zou lopen op het moment dat het mis gaat beangstigt me enorm. 

Natuurlijk kan ik verstandelijk best bedenken dat de kans dan nog steeds klein is dat mij 

persoonlijk iets overkomt, maar op zulke momenten overheerst toch echt de angst en die 

bekroop me in heel mijn lichaam. Ik zou die avond naar mijn beste vriendinnetje gaan die 



  

vlakbij het station woont maar ik durfde het niet aan. Ik was bang dat ik onderweg zo’n groep 

tegen zou komen of dat ze het bijvoorbeeld op mijn auto gemunt zouden hebben als ik bij 

haar binnen was. Ik ben dus thuis gebleven terwijl ik juist toen eigenlijk het contact zo nodig 

had.  

 

 
 

De sneeuw (en later ijzel) had voor mij een vergelijkbaar effect. De angst was hier gericht op 

gladheid en daardoor de kans op een ongeluk, maar de uitwerking was hetzelfde: ik bleef 

voor de zekerheid maar thuis. Wederom kon ik dus niet bij vrienden langs omdat het niet 

veilig voelde en ook naar mijn werk rijden durfde ik niet aan. Normaal gesproken ga ik een 

paar keer in de week naar Arnhem voor mijn werk, maar Den Bosch - Arnhem is best een 

stuk rijden en dat vond ik met deze omstandigheden simpelweg geen slim idee. De eerste 

paar dagen ben ik dus alleen te voet de deur uit gegaan om wat te wandelen. Na een dag of 

3 ben ik met de auto boodschappen gaan doen en toen durfde ik ook weer ritjes naar 

vrienden in de buurt te maken. Ik ging gezien de smeltende sneeuw en de extreem lage 

temperaturen wel extra op tijd naar huis om de ijzel voor te zijn.  

 

Waar ik normaal gesproken best prima zou kunnen dealen met dat gevoel van tijdelijk 

beperkt worden, is dat nu, na bijna een jaar van beperkende maatregelen door corona, wel 

anders. Natuurlijk vind ik de sneeuw mooi, maar de last die ik ervan heb ervaar ik nu veel 

meer. En waar normaal gesproken al mijn aandacht uit zou zijn gegaan naar de rellen zelf 

en de aangerichte schade daardoor, had ik nu ook last van het effect ervan op mij 

persoonlijk, terwijl ik daar anders waarschijnlijk niet eens bij stil had gestaan. Waar ik, 

zonder corona, in beide gevallen waarschijnlijk had gedacht “ik blijf wel gewoon thuis”, had 

dat nu een heel andere lading omdat we al zo lang met beperkingen leven en ik die 

momenten de deur uit nu juist zo hard nodig heb.  

 



  

Als ik verder uitzoom herken ik dat minder kunnen hebben en heftiger reageren in veel meer 

situaties en ook bij iedereen om me heen. Er wordt al zo lang zoveel van ons gevraagd dat 

de rek er echt steeds meer uit is. Het verrast me daarentegen ook op een positieve manier 

hoeveel rek er wél is en hoe lang we het toch ook al volhouden met z’n allen, maar dat het 

steeds zwaarder wordt en we steeds minder goed op nieuwe veranderingen en tegenslagen 

kunnen reageren zal iedereen inmiddels denk ik wel herkennen. Er wordt nu al zo lang 

zoveel gevraagd van ons aanpassingsvermogen en onze veerkracht dat het steeds lastiger 

wordt om geduld op te brengen en mild te blijven naar zowel onszelf als de mensen om ons 

heen. We zijn met z’n allen aan het overleven. Onze lontjes worden korter, en ook al 

reageren we dat allemaal af op onze eigen manier, dat we er allemaal last van hebben is 

volgens mij wel duidelijk. En daarom probeer ik toch maar weer om daarin niet te streng voor 

mezelf te zijn. Ik heb er nou eenmaal meer last van en dat is dan ook maar zo, ik probeer 

me erbij neer te leggen en toch ook steeds maar hoop te houden op verbetering. 

Verbetering in de vorm van rust na de rellen, verbetering in de vorm van dooi na het 

sneeuwen en ijzelen en op termijn ook verbetering in de vorm van verruiming van de 

coronamaatregelen, zodat we uiteindelijk weer de omslag van overleven naar leven kunnen 

maken.  

 

Blog 25 (1 maart 2021): grenzen aangeven 
De laatste tijd is het thema grenzen aangeven regelmatig onderwerp van gesprek. Ik kom 

het tegen in gesprekken met cliënten, collega’s en vrienden die er momenteel allemaal op 

hun eigen manier mee bezig zijn. Ik heb in het verleden vaker gemerkt dat bepaalde thema’s 

tegelijkertijd bij meerdere mensen spelen. Bijzonder vind ik dat, dat ik met allerlei 

afzonderlijke mensen in dezelfde periode soortgelijke gesprekken voer terwijl die mensen 

dat natuurlijk niet van elkaar weten. Ik heb er nooit echt mijn vinger op kunnen leggen hoe 

dat nou komt, maar ik kan wel wat mogelijke verklaringen bedenken. Het kan natuurlijk zo 

zijn dat de externe factoren waarmee we allemaal te maken krijgen een bepaald thema 

triggeren. Zo zou het in dit geval zo kunnen zijn dat corona en de lockdown veel van ons 

vragen, waardoor grenzen eerder bereikt worden en het thema dus bij meerdere mensen 

speelt. Wat ook zou kunnen is dat het een thema is dat bij mij speelt, waardoor ik daar meer 

ontvankelijk voor ben, het thema me sneller opvalt en ik er dus sneller op aanhaak bij 

anderen. Hoe dan ook merk ik dat als een thema een terugkerend onderwerp van gesprek 

is, ik dat voor mezelf ook weer meer ga verkennen en verdiepen.  

 

Op dit moment is dat dus het thema grenzen aangeven. Eigenlijk is dat een thema dat al 

jaren bij mij speelt, het is voor mijn gevoel niet specifiek nu actueel maar het is wel degelijk 

een rode draad in mijn leven. Daarnaast ben ik de afgelopen tijd wel extra bezig met goed 

zorgen voor mezelf, waar grenzen aangeven natuurlijk een onderdeel van is. Als je inzoomt 

op het onderwerp grenzen aangeven dan speelt het in contact met anderen en geeft het iets 

aan over de omgang met elkaar. Zoals een grens tussen twee landen aangeeft waar het een 

stopt en het ander begint zo geeft een grens tussen twee mensen iets aan over hoe die zich 

tot elkaar verhouden, hoe ver de een kan gaan voordat die over de grens van de ander heen 

gaat.  

 

Persoonlijke grenzen zijn gevoelsmatig en abstract en het is in mijn geval een proces van 

jaren geweest om ze te leren (her)kennen en er op een goede manier mee om te leren 

gaan. Het gaat over aanvoelen wanneer iets niet meer oké is. Het begint vaak met een 



  

subtiel gevoel rondom mijn buik (een onderbuikgevoel of “gut feeling”) en als ik het niet op 

tijd herken of erop reageer gaat het (meestal geleidelijk, maar soms ook razendsnel) over in 

boosheid. Dat aanvoelen valt soms echt nog niet mee, maar ik merk wel dat ik het door de 

jaren heen sneller herken en het ook steeds sneller kan duiden en ernaar kan handelen.  

 

 
 

Mijn ervaring is dat een grens vaak pas te voelen is als iemand er in de buurt komt of 

overheen gaat, en dat die grens niet altijd hetzelfde is maar verandert per moment en door 

de tijd heen. Zo worden mijn grenzen bijvoorbeeld minder snel bereikt als ik een goede dag 

heb dan wanneer ik slecht geslapen heb en er niet goed bij zit. In dat laatste geval kan ik 

simpelweg minder hebben, wat eigenlijk niks anders betekent dan dat mijn grenzen eerder 

bereikt zijn.  

 

Veranderingen in je persoonlijke grenzen door de jaren heen hangen samen met je 

ontwikkeling. Door te praten met anderen en meer te leren over de wereld krijg je nieuwe 

inzichten. Je gaat anders naar dingen kijken en je grenzen veranderen daarin mee. Vroeger 

was ik bijvoorbeeld helemaal niet zo met het milieu bezig, inmiddels vind ik dat wel heel 

belangrijk en zijn mijn grenzen aangescherpt als het gaat om bijvoorbeeld het gebruik van 

plastic of het eten van vlees. Anderzijds zijn mijn grenzen juist verruimd als het gaat over 

bijvoorbeeld emoties van anderen in contact. Waar vroeger mijn persoonlijke grenzen sneller 

bereikt werden doordat ik nogal wat ongemak ervaarde en niet goed wist hoe ik om moest 

gaan met het verdriet of boosheid van een ander, heb ik daar inmiddels veel meer ervaring 

mee en zijn mijn persoonlijke grenzen daarin meegegroeid. Ook op het vlak van hoe je 

“hoort” te leven merk ik heel duidelijk dat mijn grenzen ruimer geworden zijn. Ik laat me niet 

meer zo snel kisten door wat er verwacht wordt vanuit de maatschappij; ik ben 



  

ruimdenkender geworden en heb daarmee mijn grenzen van wat ik toelaatbaar vind ten 

opzichte van mezelf en richting anderen verruimd.  

 

Een onderscheid wat ik daarin nog wil maken is tussen je grenzen over het algemeen (hoe 

je over dingen denkt, hoe je vindt dat dingen zouden moeten zijn) en je persoonlijke grenzen 

(tot waar je dingen zelf, in je eigen omgeving prettig vindt). Vaak komen deze overeen (je 

keurt bijvoorbeeld diefstal af, zowel algemeen als dat het bij jou persoonlijk gebeurt), maar 

ze kunnen ook van elkaar verschillen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je het geen probleem 

vindt dat mensen roken, maar dat je wel een grens hebt dat het niet bij jou in huis gebeurt. 

Je keurt het dan over het algemeen niet af, maar hebt wel een persoonlijke grens in jouw 

eigen leefomgeving. Ik merk het zelf bijvoorbeeld met grote honden. Ik vind het prima dat 

mensen grote honden hebben, maar als ze op straat loslopen en naar me opspringen dan 

komt het te dichtbij en gaat het mijn persoonlijke grens over. Daarnaast merk ik het wel eens 

als mensen om me heen bijvoorbeeld seksueel getinte grappen maken. Ik heb daar op zich 

niks tegen en keur het dus ook niet af, maar ik vind het zelf soms wel echt onprettig dus het 

raakt wel aan mijn persoonlijke grens.  

 

 
 

Ik noemde eerder al dat grenzen aangeven een onderdeel is van goed zorgen voor jezelf. 

Goed zorgen voor jezelf betekent onder andere dat je aandacht hebt voor je behoeften en 

grenzen en dat je daarnaar kan handelen. Dat je keuzes kan maken in je leven die bijdragen 

aan je welbevinden en dat je kan reageren als je iets niet prettig vindt. Het gaat dus om de 

focus op jezelf en wat goed is voor jou. En dat is precies waar ik jarenlang helemaal niet 

mee bezig ben geweest. Ik ben een groot deel van mijn leven vrijwel alleen maar gefocust 

geweest op zorgen voor anderen, op anderen tevreden houden en op doen waarvan ik 

dacht dat anderen dat zouden willen zien. Tijdens de therapie die ik gevolgd heb kwam ik er 

gaandeweg achter dat ik het contact met mezelf (en dus mijn eigen behoeften en grenzen) 

daardoor volledig kwijt was geraakt. Ik heb toen echt opnieuw moeten leren voelen wat ik 

zelf belangrijk vond en wanneer er een grens in mij bereikt was.  

 

De volgende stap was om voor mezelf op te komen door die behoefte of grens uit te gaan 

spreken. En dat vind ik misschien wel een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want wat 

goed is voor mij, is niet altijd goed voor een ander. Dus waar ik altijd zo gefocust was 

geweest op het goed doen voor de ander, kwam ik er nu achter dat dat niet altijd meer 



  

haalbaar was als ik het ook goed wilde doen voor mezelf. Ik heb ervaren dat mensen het 

niet leuk vonden, teleurgesteld waren, er last van hadden of zelfs boos werden. En dat is 

nou precies wat ik al die tijd had geprobeerd te voorkomen! Op het moment dat je jezelf uit 

gaat spreken om te zorgen voor jezelf kom je onherroepelijk de reactie van de ander tegen, 

en die is niet altijd leuk. Ik haat het om mensen teleur te stellen of pijn te doen, en ik haat het 

nog meer dat het dus soms gewoon echt niet anders kan als ik trouw wil blijven aan mezelf 

en ervoor wil zorgen dat ik mijn eigen leven goed en op de rit houd. Het kiezen voor mezelf 

door het aangeven van mijn grenzen krijgt op die manier, ondanks dat ik weet dat het goed 

voor me is, een hele nare nasmaak.  

 

Gelukkig heb ik ook ervaren dat het vaak wel goed uitpakt. Omdat iedereens grenzen 

anders zijn en we vanuit ons eigen referentiekader reageren doen we soms onbedoeld 

dingen waarmee we bij een ander een grens over gaan. We doen iets wat binnen onze 

eigen grenzen valt maar buiten de grenzen van een ander, zoals bijvoorbeeld die loslopende 

hond of die seksueel getinte grap. Door aan te geven dat ik iets niet prettig vind kunnen 

mensen daarop reageren door bijvoorbeeld de hond vast te houden of aan de lijn te doen. 

Of ik kan mijn grens aangeven door uit de situatie te gaan, zodat ik die seksueel getinte 

grappen niet hoef te horen. Mijn ervaring is dat meestal, als ik rustig aangeef wat er gebeurt 

en waar ik behoefte aan heb, de ander dat helemaal geen probleem vindt en ik dus niemand 

teleurstel of pijn doe.  

 

Op de momenten dat dat wel het geval is probeer ik mezelf vast te houden aan het feit dat ik 

zorg voor mezelf en dat dat net zo belangrijk, of eigenlijk nog belangrijker is dan zorgen voor 

de ander. Ik vind dat gevoelsmatig nog steeds moeilijk omdat ik daarmee mezelf belangrijker 

moet maken, terwijl ik eigenlijk wat de ander voelt soms nog steeds gevoelsmatig 

belangrijker vind. Het gaat erom dat ik leer accepteren dat anderen teleurstellen bij het leven 

hoort. Dat het mijn verantwoordelijkheid als volwassen vrouw is om goed voor mezelf te 

zorgen en dat de reactie van de ander daar een gevolg van is, hoe vervelend ook. Het gaat 

om het durven voelen van schuld en het verdragen dat de ander teleurgesteld of gekwetst is, 

zodat ik bij mezelf en mijn eigen grenzen kan blijven. Op die manier creëer ik veiligheid voor 

mezelf, omdat ik erop kan vertrouwen dat ik er ben om voor mezelf te zorgen en in te grijpen 

als iets over mijn grens gaat en het daardoor onveilig wordt.  

 

Begrijp me niet verkeerd, ik ben allerminst van plan om mensen zomaar te kwetsen, dat is 

het laatste wat ik wil. Maar soms is het, als ik goed voor mezelf wil zorgen, onvermijdelijk. In 

die gevallen probeer ik er daarom zo goed als kan mee om te gaan en te verdragen dat de 

ander het moeilijk vindt. In sommige gevallen is er wel nog ruimte om met die ander te kijken 

hoe die op dat moment voor zichzelf kan zorgen. Op die manier kan ik bij mijn eigen grens 

blijven en toch nog wat voor de ander doen waardoor die er hopelijk minder last van heeft. 

Als ik er dan maar heel goed op let dat ik niet doorschiet in het zorgen voor die ander 

waardoor ik het zorgen voor mezelf weer vergeet!  

 

Blog 26 (15 maart 2021): terugkerende elementen 
Ik merk dat ik het soms echt wel lastig vind om weer een nieuw thema voor een blog te 

bedenken. Het leven is monotoon, er gebeurt weinig, we zitten in een sleur, we zitten zo 

goed en zo kwaad als het kan de situatie uit. Veel van de thema’s die ik tijdens de corona 

periode ben tegengekomen heb ik al wel aangehaald. Ik heb, bij gebrek aan inspiratie, 



  

vandaag al mijn blogs eens teruggelezen en heb er aardig wat terugkerende elementen in 

herkend.  

 

Ik schreef over een aantal corona gerelateerde onderwerpen zoals de coronatest, het 

mondkapje en de avondklok. Daarnaast valt het op dat het vooral veel gaat over de steeds 

veranderende (en soms onduidelijke) maatregelen, de onzekerheid en het continue beroep 

op aanpassingsvermogen en veerkracht waar ik met vlagen veel last van heb. Het valt op 

dat ik daardoor ook meer last heb van andere omstandigheden, zo schrijf ik bijvoorbeeld 

over het nieuws, de rellen en komt het weer opvallend vaak terug (storm, hittegolf, herfst en 

sneeuw). Mijn manier om ermee om te gaan is veelal om te proberen te accepteren wat er 

gebeurt en erin mee te bewegen en, waar dat kan, terug te grijpen naar de basis, vaste 

routines, structuur en vertrouwdheid om me heen.  

 

Daarentegen ervaar ik ook de inactieve pauzestand en enorme sleur, en daarmee de 

behoefte aan alles wat juist niet vertrouwd en gestructureerd is, maar dan op een positieve 

manier. Toch voel ik ook dat de situatie zoveel van me vraagt dat ik dat er op dit moment 

eigenlijk helemaal niet echt bij zou kunnen hebben. Er zal eerst wat in de beklemmende 

situatie moeten veranderen voordat ik weer ruimte kan gaan voelen om “uit de band te 

springen”, om te genieten en te leven. En dat is ergens natuurlijk ook maar goed ook.  

 

Vorig jaar na de eerste lockdown ervaarde ik ook dat de terugweg niet zomaar vanzelf gaat. 

Toen schreef ik dat het heel fijn, maar ook echt weer wennen en vermoeiend was omdat je 

wederom moet schakelen en aan de nieuwe situatie moet wennen. Nouja, nog een keer 

schakelen kan er straks ook nog wel bij, het gaat dan in ieder geval de goede kant op. Nu 

maar hopen dat het niet eerst nog erger wordt en dat het terugschakelen dichtbij is.  

 

Ik lees door mijn verhalen heen dat ik, naast dat ik van allerlei dingen toch wel de nodige last 

heb, ook echt wel mijn best doe om de boel bij elkaar te houden, mezelf te blijven motiveren 

en waar nodig een schop onder mijn kont te geven om er niet in te blijven hangen en door te 

blijven gaan.  

 

Door de periode dat ik de blogs schrijf heen komen ook een aantal persoonlijke thema’s 

vaker terug. Zo ben ik eigenlijk de hele periode wel bezig geweest met mijn uitdaging om 

weer beter in contact te komen met mijn gevoel, ernaar te luisteren en ervoor te zorgen. Dat 

is nog steeds een uitdaging, een doorlopend proces. Verder zie ik toch ook vaker het thema 

terugkomen rondom mijn plek innemen en durven ontvangen van anderen. De angst om het 

niet goed te doen of tot last te zijn, het onheilspellende idee wat anderen wel niet van me 

zouden kunnen denken, dat komt toch nog vaker terug dan ik dacht. Meerdere keren 

overigens ook gerelateerd aan corona situaties, zoals de coronatest en het mondkapje, deze 

hele situatie heeft ook nieuwe aanleidingen gegeven om onzeker over te kunnen zijn. Tot 

slot komt ook het betekenisvol bezig kunnen zijn regelmatig terug, en daaraan gelinkt het 

overvragen van mezelf als ik daarin doorschiet. Beide zijn voorbij gekomen en beide blijven 

ook aandachtspunt.  

 

Gelukkig zijn het geen verbazende thema’s voor me, alle drie lopen ze als rode draden door 

mijn leven en proces heen en dat zullen ze denk ik ook de rest van mijn leven wel blijven 

doen. Gelukkig word ik er wel steeds wijzer in, in de zin van dat ik steeds beter leer omgaan 

met wat ik erin tegenkom. Er zijn een aantal dingen die ik als aandachtspunten of vragen in 



  

de blogs heb genoemd om in de toekomst mee te nemen. Ik heb die nu op een rijtje gezet 

en op mijn magneetbord gehangen, zodat ik daar nog eens extra bij stil kan staan en er 

wellicht in een volgende blog op terug kan komen.  

 

 
 

En dat brengt me aan het einde van deze blog, een kortere deze keer omdat alle 

voorgaande blogs lezen ook de nodige tijd kostte (jeetje, wat kan ik een boel schrijven zeg!). 

Ondanks het gebrek aan inspiratie is er toch wat zinvols uitgekomen vind ik zelf, ik heb weer 

een opgefrist beeld van waar ik allemaal mee bezig ben geweest en ook welke inzichten ik 

heb gehad en welke stappen ik heb gezet. En laat dat nou een van de dingen zijn die uit het 

proces met de haptotherapeut naar voren kwam: dat ik meer oog en waardering mag 

hebben voor wat me wél lukt, want dat plaatst de dingen waar ik moeite mee heb in een 

realistischer perspectief. Het is echt niet alleen maar kommer en kwel, er gebeuren ook 

genoeg goede dingen en het helpt om die te zien en bewust te ervaren, dan kan ik de rest 

ook makkelijker aan.  

 



  

 
 

 

Blog 27 (29 maart 2021): tot rust komen 
In 2011, toen ik mega overwerkt thuis kwam te zitten, had ik een gesprek bij het UWV. De 

meneer zei tegen me dat ik voorlopig nog niks hoefde te doen en dat we elkaar over 3 

maanden weer zouden zien. Ik kreeg voor tijdens die drie maanden één opdracht mee: 

onderzoeken wat mijn rustpunten zijn. Hij gaf een voorbeeld hoe hij zelf tot rust komt en 

nodigde mij uit naar die momenten op zoek te gaan. Ik heb hem tijdens uitleg alleen maar 

glazig aan zitten staren. Mijn hersenen kregen kortsluiting bij het woord rustpunten. Wat zijn 

dat in vredesnaam?! Mijn hele leven tot dan toe had ik als sneltrein door mijn leven 

gedenderd, ik rende van het ene naar het andere en nam niet eens ruimte om af en toe eens 

af te remmen, laat staan om stil te staan en tot rust te komen.  

 

Door de jaren heen heb ik gelukkig wel degelijk geleerd om mijn leven meer te leven als een 

stoptrein; iets minder snel en met vaker een moment stilstaan tussendoor om even om me 

heen te kijken en van het uitzicht te genieten. Maar echt tot rust komen? Dat blijft toch wel 

echt een lastige!  

 

 
 



  

Zo bleek ook afgelopen week, toen ik tijdens een overleg met collega’s het kaartje trok met 

de vraag “Hoe kom jij tot rust?” erop. Mijn eerste reactie was in de lach schieten en “Niet!” 

roepen. En dat is voor een groot deel nog steeds wel waar. Ik legde aan mijn collega’s uit 

dat ik echte rust eigenlijk helemaal niet ken. Dat er in mijn lichaam, hoofd of allebei eigenlijk 

altijd wel onrust is, dat het altijd doorgaat. Echt rust ervaren? Ik zou niet weten hoe dat voelt.  

 

Het continu ervaren van onrust uit zich in dat ik eigenlijk vrijwel altijd bezig ben met iets, of 

anders met zoeken naar iets om te doen. Het is een soort van sensation seeking, maar dan 

ook in het klein door de dag heen. Ik heb daar zelf doorgaans niet zoveel last van (zolang ik 

aan de gang kan blijven), dus echt een probleem is het niet. Wel maakt het dat ik me dus 

nooit echt rustig voel, omdat ik eigenlijk altijd wel onrust voel en daardoor ook steeds maar 

aan de gang blijf. Als ik dat niet doe, en dus probeer om rust te nemen, wordt de onrust in 

mezelf alleen maar groter. Die is dan voelbaar in mijn hele lichaam en de drang om iets te 

gaan doen wordt er alleen maar groter door. Geloof me, ik heb het door de jaren heen in 

allerlei vormen en maten geprobeerd en ook geprobeerd om mezelf erin te trainen, maar het 

heeft tot nu toe alleen maar averechts gewerkt. De beste vorm blijkt voor mij toch echt om 

eraan toe te geven en dus aan de gang te blijven. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat 

ik een bepaald soort rust vind in het bezig blijven ofzo.  

 

Onlangs heb ik ontdekt dat ik de combinatie van een serie kijken en puzzelen tegelijk heel 

prettig vind. Die combinatie van prikkels geeft me niet teveel prikkels waardoor ik 

overprikkeld raak en juist wel voldoende input om niet verveeld te raken en te blijven 

zoeken. De mate van uitdaging, of de mate waarin iets me actief/geboeid bezighoudt speelt 

dus ook nog een rol. Niet alle activiteiten houden me zodanig bezig dat ik er voldoende door 

word geprikkeld, waardoor ik tijdens alsnog blijf zoeken naar iets extra’s om te doen. Zo 

merk ik dat ik tijdens een telefoongesprek vaak ga rondlopen en ondertussen dingetjes ga 

opruimen. Soms betrap ik mezelf er ook op dat ik 

tijdens een video overleg ineens mijn nagels bij zit 

te vijlen of op mijn telefoon door mijn mail zit te 

scrollen. Omdat dat laatste totaal niet handig is (het 

leidt me teveel af waardoor ik het overleg niet meer 

kan volgen) helpt het om iets te gaan doen dat ik 

wel goed tegelijkertijd kan doen en dat ervoor zorgt 

dat ik stop met zoeken naar iets anders. Zo heb ik 

soms een friemelkubus vast of zit ik wat te 

tekenen/kleuren. Ook ben ik erachter gekomen dat 

het helpt als ik mijn eigen camera in de tegels erbij 

voeg zodat ik mezelf in het groot zie. Op de een of 

andere manier werkt dat als een soort van spiegel, ik ben me dan veel bewuster van mezelf 

en van het feit dat ik in de vergadering aanwezig ben. Dat prikkelt me extra en maakt het 

makkelijker om met mijn aandacht alleen bij het overleg te blijven.  

 

Er is één uitzondering op het zoeken naar prikkels en dat is als ik echt al heel erg 

overvraagd of overprikkeld ben, dan heb ik juist stilte en niks doen om me heen nodig. Dan 

is de onrust in mezelf zo groot dat er even niks van buitenaf meer bij kan. Dan gaat in de 

auto de radio uit of ga ik thuis even in stilte op bed liggen. Maar ook dan merk ik dat zodra er 

weer ruimte ontstaat, ik vrijwel direct weer met iets aan de gang ga. En op die manier 

functioneer ik eigenlijk altijd aan de bovengrens van wat ik aankan. Ik tik door alles wat ik 



  

doe steeds tegen mijn grenzen aan, ik zoek ze als het ware op om voldoende geboeid te 

kunnen blijven. En zo nu en dan ga ik er dan ook overheen, waarna ik even een stap terug 

moet doen en de draad daarna weer hetzelfde oppak. Dat is al jaren zo en ik heb 

geaccepteerd dat dat voor mij de manier is om op een prettige manier te functioneren.  

 

Toen ik er de avond na dat overleg met mijn collega’s nog even met een vriendin over door 

praatte realiseerde ik me dat ik het gevoel van echte rust echter wel degelijk ken. Of in ieder 

geval, ik ken een ervaring waarin ik totaal in iets op ga, waardoor alle onrust uit mijn hoofd 

en lichaam er even niet zijn. Momenten dat ik dat heb ervaren waren tijdens de volgende 

activiteiten:  

 

- Varen (liefst hard, tegen de golven in, doe ik op vakantie vaak) 

- Vuurwerk kijken 

- Sterren kijken (regelmatig als het helder is sta ik een tijdje gebiologeerd naar boven te 

kijken) 

- In een kampvuur kijken (gelukkig is die optie dichtbij hier op de camping) 

- In de muziek opgaan op een hardcore festival 

 

 
 

Ik heb de dag daarna mijn collega’s van het overleg nog een mail gestuurd om dit te delen. 

Het zijn weliswaar geen momenten die ik dagelijks meemaak, maar ik ken het gevoel van 

intense rust wel degelijk en als het voorkomt geniet ik zoveel mogelijk van het moment. Als 

reactie op mijn mail kreeg ik van één van mijn collega’s een tekening terug waarin ze de 

genoemde activiteiten verwerkt heeft. Hoe leuk is dat! De tekening maakt voor mijn gevoel 

de waarde van die momenten nog duidelijker en maakt me ook alerter om deze activiteiten 

op te zoeken of te plannen waar dat kan. En in de tussentijd blijf ik gewoon lekker zoeken 

naar de perfecte combinatie van prikkels waarbij ik goed kan functioneren en misschien zelfs 

op mijn eigen gekke manier tot “rust” kom.  

 



  

 

Blog 28 (12 april 2021): oefenen, oefenen, oefenen 
De afgelopen maanden heb ik, naast de haptotherapeut, ook gesprekken gehad met een 

coach vanuit het werk. Ik was bezig met veranderingen doorvoeren in mijn leven, waaronder 

beter voor mezelf zorgen, zowel privé als tijdens mijn werk. Bij de haptotherapeut hadden 

we al ontdekt dat ik op dat vlak een enorme lading ervaar. Ik heb op de een of andere 

manier echt een weerzin tegen alles wat te maken heeft met goede zelfzorg. Ik doe het wel, 

maar het staat me enorm tegen en dat maakt dat het me enorm veel energie kost en ik het 

lastig vind om vol te houden, zeker als het druk is of ik gespannen ben. Dingen als sporten 

of gezond eten voor mezelf kopen en maken schieten er dan als eerste bij in.  

 

De coach vertelde me over de werking van de hersenen, en dan specifiek over de hypofyse. 

Op het moment dat je in het hier en nu iets meemaakt dan raakt dat aan allerlei 

herinneringen en roept het dus vanalles uit het verleden op. De lading die je eerder aan 

ervaringen gekoppeld hebt komt opnieuw naar boven en bepaalt op die manier hoe je op 

een situatie in het heden reageert. Dat is, als je je er niet bewust van bent en het dus 

onbewust laat gebeuren.  

 

Wat de coach me ook vertelde is dat je het opkomen van die oude lading niet direct kan 

veranderen. Wat je wel kan veranderen, is hoe je ermee omgaat. Door jezelf er bewust van 

te worden dat het oud is en dat het dus in feite niks te maken heeft met de huidige situatie, 

kan je die eerste reactie herkennen, besluiten dat dat je niet helpt, en de situatie vervolgens 

als een nieuwe situatie benaderen en op een nieuwe manier reageren.  

 

Ze omschreef het in de vorm van een kast in je hersenen, met allemaal laatjes met 

ervaringen uit het verleden en de bijbehorende lading erbij. Op het moment dat je iets 

meemaakt dat lijkt op een ervaring uit het verleden dan schiet dat laatje open. Als je dit gaat 

herkennen kun je je gevoel valideren en tegelijkertijd jezelf geruststellen; ik bevind me nu in 

een nieuwe situatie dus ik heb deze lading nu niet nodig, waarna je het laatje weer dicht 

doet. Zo geef je jezelf de ruimte om zelf te bepalen hoe je reageert. Als je dat vaker doet 

voeg je nieuwe ervaringen aan de ladenkast toe, waardoor de automatische reactie op den 

duur ook gaat veranderen. In feite kan je op die manier je hypofyse trainen richting nieuw, 

meer helpend, automatisch gedrag.  

 

De afgelopen maanden heb ik hier dus mee geoefend op momenten dat ik eten voor mezelf 

ging maken, daadwerkelijk pauze nam tijdens mijn werk, boodschappen ging doen of ging 

bewegen. Ik moet zeggen dat dat echt nog lastiger is dan het lijkt. De meeste dagen gaan 

voorbij zonder dat ik ermee bezig ben, ik reageer dan dus nog op de oude manier met 

weerzin die me veel energie kost. Maar op de dagen dat ik er wel bewust mee bezig ben en 

de situatie als nieuw probeer te zien, los van al die oude lading, merk ik wel verschil. Het 

voelt dan inderdaad wat minder stom, minder ingewikkeld en minder zwaar. Ik kan het zien 

als een onderdeel van het proces, waarin ik aan het toewerken ben naar een gezondere 

relatie met zelfzorg die meer vanzelf gaat en die ik op den duur hopelijk zelfs leuk ga vinden. 

Maar jeetje, wat is het moeilijk om mezelf erop te blijven focussen! In de waan van de dag 

vliegen de momenten voorbij en zelfs als ik er dan wel aan denk dat ik deze techniek kan 

toepassen voelt die soms als een brug te ver en blijf ik maar lekker in de weerstand zitten.  

 



  

Nu ik er zo over aan het typen ben zie ik ineens de gelijkenis met triggers, eigenlijk is wat er 

dan gebeurt precies hetzelfde. Tijdens mijn therapie (inmiddels 7 tot 10 jaar geleden) werd ik 

me er steeds meer van bewust dat ik vaak heel heftig op dingen reageerde, heftiger dan 

normaal gesproken passend zou zijn in een dergelijke situatie. In de therapie heb ik geleerd 

om die momenten te gaan herkennen als triggers uit het verleden, om te onderzoeken wat er 

dan getriggerd werd en van daaruit ook hoe ik anders zou kunnen reageren. Door te 

herkennen welke pijnpunten er geraakt werden kon ik mild zijn naar mezelf, de reactie los 

zien van de huidige situatie en passender reageren.  

 

Ik kan me bijvoorbeeld nog een moment herinneren dat we met een groep vrienden naar 

een concert van Clouseau gingen. We waren met z’n zessen; waaronder 2 stelletjes en 2 

singles. Ik was met mijn vriend één van de stelletjes en we waren al een tijdje bezig met het 

plannen van een etentje met het andere stel. Het concert was ‘s middags en het idee 

ontstond om daarna met z’n vieren nog wat te gaan eten. Een week voor het concert vroeg 

één van de singles of we met z’n allen nog wat zouden gaan eten. Ik, destijds naïef en 

volledig geen idee hoe dat bij de andere twee zou vallen, reageerde daarop dat we met z’n 

vieren al wat gepland hadden. “Nou, lekker sociaal.” was de reactie. Enkel dat, meer was het 

niet. Maar het was genoeg om een vulkaan aan gevoelens in mij los te maken, het voelde 

als een steek in mijn hart en ik werd overgenomen door een blinde razernij. Doordat ik zo 

werd overgenomen door de heftigheid van het gevoel kon ik de situatie helemaal niet 

rationeel of vanuit de ander bekijken. Gelukkig lukte het mijn partner om me enigszins te 

sussen en me mijn reactie uit te laten stellen, want als ik op dat moment gereageerd had 

dan was dat enorm onredelijk geweest en had ik daar later nog veel meer spijt van gehad.  

 

Ik heb deze situatie later met mijn therapeut besproken en leerde toen dat dit dus een trigger 

was, dat er pijnpunten uit het verleden geraakt werden. Ik kon toen herkennen dat ik juist 

mijn best had gedaan om allereerst al het concert te plannen, daarna nog dat etentje met z’n 

vieren te plannen, dat ik me van geen kwaad bewust was, dat ik het juist goed probeerde te 

doen en dat dat niet gezien werd. Het raakte me dat ik zo vaak degene was die dingen 

organiseerde, dat ik juist altijd zo mijn best deed om iedereen erbij te betrekken en dat 

uitgerekend ík dan zo’n reactie kreeg. Ik voelde me afgewezen, zwaar onderschat én in de 

steek gelaten door de rest die er niet op reageerde en me dus ook niet bijviel. Door naar 

mijn verleden te kijken en te herkennen waarom deze thema’s me zo enorm raakten kon ik 

gaan zien dat het grootste deel van die lading helemaal niet bij deze situatie hoorde, het was 

voor het grootste deel oude pijn die met die opmerking werd aangeraakt en in al zijn 

hevigheid naar boven kwam. Deze realisatie hielp me om de situatie meer los te bekijken. 

Dat betekende dat ik het nog steeds geen leuke opmerking vond, maar dat ik me ook wel 

voor kon stellen dat het voor die ander zo voelde en dat die het waarschijnlijk niet zo heftig 

bedoeld had, of dat het misschien vanuit hem ook wel een triggerreactie was geweest.  

 

Dit inzicht heeft me in talloze daarop volgende situaties geholpen om allereerst mezelf beter 

te begrijpen en daarna ook op een prettigere manier te kunnen reageren. Als ik terugkijk lijkt 

mijn leven tot aan de therapie, dus de eerste 27 jaar van mijn leven, wel één grote 

aaneenschakeling van triggerreacties en heb ik tijdens en na mijn therapie gaandeweg 

steeds beter leren herkennen wat er gebeurt en er anders mee leren omgaan. Dat heeft me 

een groot gevoel van grip gegeven, ik was niet langer het slachtoffer van de situatie maar 

kon zelf invloed uitoefenen op wat het met me deed en hoe ik wilde reageren. En dat is ook 

precies wat de coach me vertelde: door stil te staan bij de lading (het laatje dat open gaat) 



  

en ervoor te kiezen om de situatie te benaderen als een nieuwe situatie, zonder die oude 

lading, krijg je grip terug. Je hebt er invloed op, in eerste instantie niet op het feit dat het 

laatje open gaat, maar wel op hoe je er vervolgens mee omgaat. En door dat maar vaak 

genoeg bewust te doen leer je jezelf nieuw gedrag aan en verandert uiteindelijk ook de 

lading van het laatje daarin mee. Nou is het me in het geval van die zelfzorg nog helemaal 

niet zo helder waar die lading nou precies vandaan komt. Waarom vind ik dit soort dingen zo 

verschrikkelijk om te doen, welke oude lading komt er naar boven? Ik weet het dus nog niet 

zo goed, en misschien hoef ik het ook niet per se precies te weten. Zolang ik maar kan 

onderscheiden dat het oud is en dat het me op dit moment niet helpt, zodat ik het kan 

proberen los te laten en ervoor kan kiezen om het anders te gaan doen.  

 

Ik weet nog dat mijn therapeut destijds ook vertelde over je hersenbanen als een vijfbaans 

snelweg. Op het moment dat je jezelf iets nieuws aanleert, creëer je eigenlijk naast die 

snelweg een zandpad. Door steeds vaker over dat zandpad te lopen trekt de begroeiing zich 

terug en kun je op een gegeven moment één baan gaan asfalteren. Als je nog veel vaker die 

weg gebruikt kan je er steeds nog een baan naast leggen. En die oude snelweg? Als je die 

steeds minder gebruikt dan gaan er scheuren ontstaan en gaat de begroeiing eroverheen 

woekeren, daardoor hij minder begaanbaar wordt. Deze metafoor geeft voor mijn gevoel 

heel goed weer hoeveel tijd en inzet er nodig is om echt een verandering voor elkaar te 

krijgen en nieuw gedrag te automatiseren. Om het wat leuker te maken probeer ik me wel 

eens voor te stellen dat ik over een mooi zandpad in Oostenrijk loop, niet altijd makkelijk en 

letterlijk met de nodige ups en downs, maar wel met mooi uitzicht!   

 

 
 

Het is dus gewoon een lang en intensief proces waarin terugvallen in het oude erbij hoort en 

elke keer dat je jezelf er weer bij kan roepen winst is. Ik kom er nu ook achter dat het veel 

breder toepasbaar is. Triggers zijn heel heftig en dus zijn dat soort momenten heel 

herkenbaar voor me, maar je kunt deze technieken echt op werkelijk waar alles toepassen! 



  

Bij elke reactie, keuze, overweging die je hebt/maakt kun je jezelf afvragen welke oude 

lading je meeneemt en op welke manier je wil reageren. Ik merk ook dat ik het sinds de 

afgelopen maanden breder toepas. Zo had ik onlangs nog zo’n moment van inzicht. Ik was 

na de donkere wintermaanden goed op dreef; ik had besloten om 4 uur minder te gaan 

werken (zodat ik meer aandacht kan hebben voor mijn huisje en de plek waar ik sta), ik had 

mijn werktijden veranderd (zodat ik minder last zou hebben van de zomertijd), ik had voor 

het eerst online boodschappen gedaan (wat me een hoop rust gaf), ik was lekker bezig met 

werk en ik voelde me goed in contact met de mensen om me heen. Ik had het gevoel dat ik 

grip had op mijn leven en dat voelde goed.  

 

In korte tijd volgden er toen een vervelend bericht op mijn werk, toch weer een probleem met 

de waterinstallatie in mijn huisje en een date die niet liep zoals verwacht waardoor ik nogal 

aan het denken werd gezet. Ik zakte daardoor weer helemaal terug in de moedeloosheid, 

legde de focus op alles dat niet goed ging, voelde me niet goed in mijn lichaam en baalde 

vervolgens weer van mezelf omdat ik zo’n zeurkous ben. Toen ik daarover aan het 

mopperen was bij mijn beste vriendinnetje zei ze “Je bent niet aan het zeiken, je bent aan 

het ontladen”. Dat vond ik een bijzonder fijn inzicht en later bedacht ik me ineens dat ook 

hier de hypofyse truc natuurlijk op van toepassing is. Het is maar net hoe ik er zelf naar kijk, 

welke lading ik eraan wil hangen (of niet) en welke keuze ik maak. Het hielp me wel degelijk 

om bij mijn vriendinnetje even te kunnen spuien, en daarna kon ik de keuze maken om in de 

misère te blijven hangen of om de grip weer terug te pakken en verder te gaan op de voet 

van de weken daarvoor. Niet alles is ineens slecht, ups en downs horen erbij en als ik dat wil 

kan ik gewoon de draad weer oppakken.  

 

Ik heb inmiddels dus ook wel geleerd dat het nog niet vanzelf gaat, en dat geeft ook niks. Ik 

zal nog vaak zat mezelf betrappen op weerstand bij het maken van mijn lunch of op 

moedeloosheid als de boel even tegenzit, dat hoort erbij. Elke keer dat ik mezelf er bewust 

van word en kan kiezen om het anders te doen is winst. Ik blijf dus gewoon oefenen, 

oefenen, oefenen. En dan worden die laatjes uiteindelijk vanzelf minder geladen en wordt 

dat nieuwe zandpad uiteindelijk vanzelf een vijfbaans snelweg!  

 

Blog 29 (26 april 2021): Sterker met Stress - deel 1 
In deze en de volgende blog wil ik jullie meenemen in de inzichten die ik heb opgedaan uit 

een boek dat ik onlangs heb gelezen: Sterker met Stress (Kelly McGonigal, 2015). Ze heeft 

in 2013 een TED talk gedaan over dit onderwerp en er daarna een boek over geschreven. Ik 

schrijf deze blogs vanuit mezelf en haal dus de dingen aan die me zijn bijgebleven en die mij 

sindsdien helpen als het gaat over dit thema. Het is dus geen objectieve samenvatting maar 

een weergave van mijn persoonlijke ervaringen ermee en de link met mijn eigen leven. Als je 

na het lezen van deze blog geïnspireerd bent geraakt dan kan ik zowel de TED talk als het 

boek echt aanraden! De TED talk geeft een goede eerste inkijk. Als die je aanspreekt is het 

boek zeker ook de moeite waard, dat is veel uitgebreider, inclusief veel wetenschappelijk 

onderzoek, en haalt ook de nodige thema’s aan die in de talk niet aan bod komen.  

 



  

  
 

Goed, mijn ervaringen dus! Zowel in het boek als in de TED talk vertelt Kelly over een 

onderzoek waaruit blijkt dat het niet de stress zelf is die schadelijk voor je is, maar vooral 

hoe je denkt over stress. Als je denkt dat stress slecht voor je is dan blijkt dat lichamelijk ook 

zo te zijn. Als je daarentegen stress niet als iets schadelijks ziet, heeft het ook niet die 

lichamelijke gevolgen. Het blijkt dus dat stress alleen schadelijk is als dat is wat je gelooft.  

 

Het draait dus eigenlijk allemaal om de mindset die je hebt over stress. En daar heb je 

invloed op! Het eerste hoofdstuk in het boek gaat over de kracht van mindsets en hoe je die 

kan veranderen. Het blijkt zo te zijn dat de manier waarop je naar dingen kijkt werkelijk 

invloed heeft op het resultaat. Ze haalt allerlei interessante onderzoeken aan om dit te 

onderbouwen, waaronder bijvoorbeeld een onderzoek waarbij kamermeisjes die leerden hun 

werk als een workout te zien, meer gingen afvallen dan een controlegroep die dit niet zo 

zag. En dat werkt dus bij stress blijkbaar ook zo. Als je anders gaat denken over stress en 

over wat er in je lichaam gebeurt, gebeurt er ook werkelijk iets anders. Eigenlijk is het een 

soort placebo effect of selffulfilling prophecy. Ik moet zeggen dat ik dit moeilijk te geloven 

vond, totdat ik herkende dat hetzelfde principe veel vaker voorkomt: als ik zelf geloof dat iets 

me niet gaat lukken is de kans veel groter dat het ook zo uitpakt, en andersom natuurlijk 

ook. Ik denk dat ik een hele blog vol zou kunnen schrijven over mindsets maar voor nu laat 

ik het even hierbij, omdat ik jullie ook echt graag over de verdere inzichten rondom stress 

vertel.  

 

Want hoe kan je dan beter denken over stress? Daar gaat het eerste deel van het boek 

over. Kelly zoomt hierin dieper in op stress en er komen een aantal concrete voordelen van 

stress voorbij die me hebben geholpen om er anders over te gaan denken. Zo vertelt ze dat 

er verschillende stressresponsen zijn. Degene die het meest bekend is is de vecht- of vlucht 

respons. Die kennen we van vroeger uit van onze voorouders en is in het heden met name 

nog helpend bij fysieke dreiging zoals het ontsnappen uit een brandend gebouw of iemand 

redden die aan het verdrinken is. In het huidige leven hebben we daarnaast nog veel meer 

andere soorten stress waarbij je met vechten of vluchten niet zover meer komt. Ik was 

positief verrast toen ik las dat ons lichaam nog andere stressresponsen kent om met de 

verschillende soorten stress in ons leven om te gaan: de uitdagingsrespons en de zorg-en-

steunrespons. Daarbij is het ook nog zo dat ons lichaam na een stressrespons, als we 

terugkeren naar een niet-gestresste toestand, inzet op herstel en leren van de ervaring. In 

onderstaande afbeelding zie je een overzicht van deze verschillende werkingen.  

 



  

 
 

In het boek wordt helemaal uitgelegd hoe deze verschillende mechanismen in het lichaam 

werken, welke hormonen een rol spelen en wat de onderlinge verschillen zijn. Ik ga daar hier 

niet verder op in. Wat ik hierover met name belangrijk vind is dat je ook deze processen zelf 

kan leren sturen. Stress is een biologische toestand die is bedoeld om je er goed mee om te 

laten gaan en om van je ervaringen te leren. Door zelf, tijdens stress, met de bovenstaande 

responsen te oefenen kan je dus je lichaam helpen om anders of beter te reageren op 

stress, ook als een stressrespons bij jou van nature of door levenservaringen minder 

automatisch voorkomt.  

 

Ik moet zeggen dat ik deze zelf nog lastig vind, omdat ik merk dat ik, wanneer ik stress 

ervaar, het lastig vind om dan stil te staan en bewust te kiezen welke respons ik op dat 

moment wil hebben. Wel is het zo dat ik, sinds ik dit gelezen heb, stress al direct anders 

ervaar. Ik realiseer me veel meer dat een stressreactie van mijn lichaam iets positiefs is, dat 

mijn lichaam zich klaarmaakt om in actie te komen en dat mijn lichaam me op die manier 

helpt om het juiste te doen en ervan te leren. Ergens vind ik het bizar dat het zo simpel lijkt, 

gewoon anders denken over stress, maar ik merk dus werkelijk het verschil al. Ik schrik 

minder van de lichamelijke reacties (warm, versnelde hartslag, spanning in mijn lichaam, 

etc.) en zie het veel meer als iets behulpzaams van mijn lichaam om te kunnen doen wat 

nodig is. Ik herken daarnaast ook die herstelfase, waarin ik me nog echt “aan” voel en de 

gebeurtenis blijf overdenken. Dat heeft dus ook echt nut! Op die manier borgt je lichaam de 

ervaring en groei je ervan. Geeft dat even een andere lading dan dat het alleen maar 

vervelend voelt en ik zou willen dat het wegging!  

 

Tot slot vertelt Kelly in het eerste deel van het boek over het verband tussen zin/betekenis in 

je leven en stress. Ik dacht terwijl ik dat las bijna “duuhhh”, zo logisch was het! Dingen die 

zinvol zijn, die betekenis geven in je leven, die vind je belangrijk en daar raak je dus ook 

sneller gestrest door! Een zinvol leven is een stressvol leven, zou je dus kunnen zeggen. En 

die dingen die we belangrijk vinden, dat zijn doorgaans ook de dingen waar we plezier en 

geluk uithalen! Diezelfde dingen die ons stress opleveren, die dragen dus ook bij aan 

positieve gevoelens en dus aan ons welbevinden. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de 



  

gelukkigste mensen niet de mensen zijn zonder stress, maar juist de mensen die wel stress 

ervaren die voortkomt uit de zin/betekenis in hun leven. Als je kiest voor een betekenisvol 

leven, inclusief de positieve aspecten daarvan, dan kies je dus ook voor een leven met 

stress.  

 

Ik vond het enerzijds zo logisch om te lezen, en anderzijds ook zo’n eyeopener! Wat maakt 

dit een verschil zeg! Veel vaker als ik nu stress voel denk ik er direct achteraan “ah, dit is 

dus iets dat belangrijk voor me is!”. Die verklaring maakt dat ik de stress veel beter kan 

plaatsen, dat ik kan snappen waarom mijn lichaam zo reageert. Dat in combinatie met het 

zien van de stressrespons als iets dat me helpt in plaats van iets dat me belemmert maakt 

dat ik stress nu echt op een heel andere manier ervaar. Ik ben nu ook veel minder geneigd 

om stress te willen vermijden, omdat ik me realiseer dat dat betekent dat ik dan ook afstand 

moet nemen van dingen die ik belangrijk vind.  

 

Het helpt me zelfs om te dealen met vervelende dingen waar ik stress van krijg, zoals die 

eeuwig terugkerende huishoudelijke klussen waar ik al in eerdere blogs over geschreven 

heb. Het boek omschrijft namelijk dat je, door stil te staan bij de waarden die je belangrijk 

vindt, een gevoel van betekenis kan koppelen aan stressvolle momenten in je leven. Zo is 

één van mijn waarden persoonlijke groei. Door het oefenen met automatiseren van die 

huishoudelijke taken te koppelen aan deze waarde worden ze ineens onderdeel van een 

groter doel, waardoor zowel de activiteit zelf als de stress direct zinvoller voelt. Ik focus op 

het feit dat ik persoonlijk aan het groeien ben en die stress hoort daar nou eenmaal bij. Ik 

kan ze daarnaast ook nog koppelen aan mijn waarde samen-leven, waar ook oog hebben 

voor elkaar onder valt. Aandacht voor de huishoudelijke taken is in feite namelijk oog 

hebben voor mezelf, wat niet alleen net zo belangrijk is, maar ook nodig om oog te kunnen 

blijven hebben voor anderen. Het koppelen van stressmomenten aan de waarden die ik 

belangrijk vind maakt het op deze manier makkelijker om de stress te accepteren en het nut 

ervan in te zien.  

 

Tot zover deze eerste blog over het eerste deel van het boek, anders denken over stress. 

Het tweede deel van het boek gaat over het transformeren van stress, daar heb ik ook echt 

een aantal mooie inzichten uit opgedaan waar ik in mijn volgende blog bij zal stilstaan.  

 

Blog 30 (10 mei 2021): Sterker met Stress - deel 2 
Zoals ik in mijn vorige blog al noemde gaat deze blog ook over het boek Sterker met Stress. 

Ik bespreek hierin de voor mij belangrijke inzichten uit het tweede deel van het boek, dat 

gaat over het transformeren van stress. Hierin worden de verschillende stressresponsen en 

de mogelijkheid tot groei die in mijn vorige blog al genoemd werden verder uitgewerkt. Hoe 

kun je goed worden in stress en hoe ziet dat er dan uit? Ook in dit deel blijkt dat de manier 

waarop je kijkt naar stress, je mindset dus, grote invloed heeft op je stressbeleving en hoe 

(on)gezond die lichamelijk is. Goed zijn in stress gaat dus niet over stress vermijden, maar 

over een actieve rol spelen in hoe je, door er anders over te denken, de stress kunt 

transformeren.  

 

Het eerste hoofdstuk begint met een schets over een situatie waarin je zenuwachtig bent 

omdat je een presentatie moet houden voor belangrijke mensen. Ik heb meerdere van dit 

soort momenten meegemaakt en herinner me dat ik dan druk bezig was met rustig blijven en 



  

hopen dat de stress weer zou zakken. Uit onderzoek blijkt dat dat dus juist niet helpt, je voelt 

je er niet minder gestresst door, je ervaart juist meer last. Daarentegen helpt het wel om de 

stress te omarmen, dus om tegen jezelf te zeggen “ik ben opgewonden” in plaats van “ik 

moet rustig worden”. Ook dan voel je je niet minder gestresst, maar het helpt je wel om beter 

met de druk om te gaan en om beter te presteren. Het verschil zit hem in het zien van de 

spanning als uitputtend (ik kan het niet aan) of als bron van energie (mijn lichaam en geest 

passen zich aan de situatie aan).  

 

De eerste reactie wordt een dreigingsrespons genoemd. Dit is een vecht- of vluchtreactie die 

je lichaam klaarmaakt voor zelfverdediging en mogelijk fysiek letsel. Om dat goed te doen 

vernauwen je bloedvaten (op lange termijn heeft dit effect op je gezondheid door grotere 

kans op hart- en vaatziekten). Je voelt angst, onzekerheid of schaamte, waardoor je meer let 

op signalen dat het slecht gaat en zo in een neerwaartse spiraal terecht kan komen: het gaat 

me niet lukken!  

 

De tweede reactie is een uitdagingsrespons. Hierbij reageert je lichaam meer zoals het zou 

doen tijdens sporten: er wordt geen letsel verwacht, je lichaam voelt zich veilig en 

maximaliseert juist je bloedsomloop om je zoveel mogelijk energie te geven. Je voelt je 

gespannen, opgewonden of enthousiast om iets te bereiken en je aandacht is gericht op je 

doel en je omgeving waardoor je makkelijker contact maakt en hulpbronnen inzet. Deze 

respons kan je overtuigingen over waar je toe in staat bent en wat je kan bereiken 

veranderen: ik krijg het voor elkaar!  

 

De eerste voelt voor mij veel herkenbaarder en daar wil ik natuurlijk verandering in brengen! 

Ik ga dus voortaan voor de uitdagingsrespons. Hij voelt nog onwennig maar ik ga het de 

volgende keer dat ik weer moet spreken wel echt proberen! 

 

Het tweede hoofdstuk gaat over de zorg- en steunrespons. Deze respons bestaat van 

vroeger uit in eerste instantie om nakomelingen te beschermen, denk aan een moederdier 

dat haar jongen beschermt of een ouder die een kind van een drukke straat redt. Om dat 

goed te kunnen doen moet deze respons sterker zijn dan de vecht- of vluchtrespons die 

letsel wil voorkomen, zodat je “met gevaar voor eigen leven” de overtuiging hebt dat je het 

kan en ook daadwerkelijk in actie komt. De respons moet dus angst verminderen en hoop 

geven. Tijdens deze respons worden in de hersenen drie systemen geactiveerd:  

 



  

 
 

Ik herken deze respons wel in mijn lichaam, als het heel slecht gaat met iemand en die mijn 

hulp vraagt bijvoorbeeld. Ik kan dan ineens heel scherp worden, in actie komen en met mijn 

aandacht bij de ander zijn, ook als ik me zelf eigenlijk niet goed voel of erg moe ben. Dat 

gaat dan even naar de achtergrond en ik kan met mijn focus helemaal bij de ander zijn.  

 

Deze zorg- en steunrespons werkt niet alleen in situaties waarin we onze nakomelingen 

moeten redden. Elke situatie waarin je ervoor kiest om een ander te helpen activeert deze 

respons; en als die actief is werkt de dapperheid voor élke uitdaging waarmee je 

geconfronteerd wordt. Je kunt deze dus ook tactisch inzetten! Focussen op je eigen lijden 

maakt dat je in je eigen angst blijft zitten. Als je je daarentegen richt op het troosten, helpen 

of verzorgen van een ander, dan helpt dat bij het ervaren van hoop en verbondenheid, wat je 

ook weer bij je eigen problemen kan helpen. Als je dus merkt dat je eigen hulpbronnen (tijd, 

energie, etc.) beperkt zijn, kan het dus juist helpen om iets voor een ander te doen. Het helpt 

je aan meer motivatie en veerkracht dankzij de zorg- en steunrespons. Terugkomend op 

mijn voorbeeld dat ik met mijn focus helemaal bij die ander kan zijn: ik merk vaak daarna 

ook dat dat bij mezelf nog doorwerkt nadat ik er voor die ander ben geweest. Het klopt dus 

echt, door de ander te helpen krijg ik zelf ook weer een boost en kan ik beter dealen met 

mijn eigen dingen.  

 

Een ander element dat aan deze respons verbonden is, is de mogelijkheid om je te 

verbinden met hogere doelen. Dit is er een die ik echt direct zelf kon toepassen. Ik ben 

momenteel in mijn proces (zowel werk als privé) bezig met een aantal zelfgerichte doelen. Ik 

heb momenteel bijvoorbeeld als doel om mijn coachingsvaardigheden door te ontwikkelen. 

Het boek omschrijft dat mensen die werken aan zelfgerichte doelen zich eerder verward, 

angstig, boos, jaloers of eenzaam voelen. Nou, of ik dat herken! Het werken aan hogere 

doelen daarentegen, maakt mensen hoopvoller, nieuwsgieriger, dankbaarder, 

geïnspireerder en enthousiaster. Het focussen op een hoger doel, op het bijdragen aan iets 

groters en dus ook op het helpen van anderen, draagt bij aan meer welbevinden en meer 

tevredenheid met je leven. Toen ik dit las bedacht ik me dat mijn zelfgerichte doelen ook 

bijdragen aan een hoger doel. Door aan mezelf te werken als coach draag ik bij aan de 



  

processen in de teams die ik coach én aan het grotere proces van herstelondersteunend 

werken in de hele organisatie. Door het op die manier te zien voelt het werkelijk heel anders! 

Ik ben aan het investeren in een groter geheel en door het zo te zien plaats ik mezelf meer 

in perspectief. Waar het soms, gezien vanuit zelfgerichte doelen heel groot en zwaar kon 

voelen, voelt het op deze manier een stuk behapbaarder en milder. En ik voel heel duidelijk 

dat ik het ook doe voor anderen, wat het echt een andere lading geeft.  

 

 
 

Tot slot kan de zorg- en steunrespons bijdragen aan een mindset van gemeenschappelijke 

menselijkheid. Door je focus te verbreden en jezelf te zien als onderdeel van een grotere 

groep mensen, kun je ook makkelijker zien dat iedereen zich zo nu en dan slecht voelt en 

dat problemen een onderdeel van het leven zijn waar iedereen doorheen moet. Deze 

mindset is het tegenovergestelde van de mindset van isolement, waarin je het gevoel hebt 

dat anderen gelukkiger zijn dan jijzelf en anderen een makkelijker leven hebben met minder 

problemen. Mensen die zich alleen voelen staan in hun stress worden vaker depressief en 

hebben vaker vermijdende coping strategieën, zoals ontkenning, het opgeven of vluchten in 

bijvoorbeeld drank of drugs. Ik moet zeggen dat ik dit rijtje akelig confronterend en 

herkenbaar vond. En ik heb zo nu en dan ook echt wel de neiging om te denken dat ik het 

zwaarder heb dan anderen, dat het anderen allemaal makkelijker af gaat. Verdorie! Maar 

gelukkig is er ook direct een andere manier voor, ook hier weer proberen uit te zoomen en 

mezelf te plaatsen in het grotere geheel. Door tegenslagen als iets heel menselijks te zien 

waar iedereen mee te maken krijgt lukt het beter om te begrijpen dat lijden deel uitmaakt van 

het leven en dat ik daar helemaal niet alleen in ben. Het is goed om me het volgende te 

blijven herinneren: “We beoordelen ons binnenste, dat we intiem kennen, vaak ten opzichte 

van de buitenkant van andere mensen, omdat dat alles is wat we kunnen zien” (Suzan M. 

Orsillo & Lizabeth Roemer, 2011).  

 

Vanuit gemeenschappelijke menselijkheid kan je ook makkelijker open zijn over waar je 

tegenaan loopt en krijg je makkelijker steun. Daarnaast helpt het je om betekenis te geven 

aan wat je meemaakt. Uit onderzoek blijkt dat mensen met deze mindset gelukkiger, 

veerkrachtiger en tevredener zijn. Nou, kom maar op met die gemeenschappelijke 

menselijkheid dan!  

 

Het kunnen zien van de problemen die op je pad komen als menselijke ervaringen die bij het 

leven horen draagt ook bij aan je groei, hoe tegenslagen je sterker kunnen maken. Daarover 



  

gaat het laatste hoofdstuk. Als ik terugkijk naar de periodes waarin ik veel persoonlijke groei 

heb doorgemaakt, zijn dat ook zeker de periodes waarin ik veel stress heb ervaren. “If it 

doesn’t kill you, it makes you stronger”, ik haat het als mensen dat in zo’n periode zeggen, 

maar het is o zo waar! En van al die stressvolle periodes leer je dus enorm veel, waardoor je 

er een volgende keer beter mee om kan gaan. Uit onderzoek blijkt dat als je ervoor kiest om 

stressvolle periodes op deze manier te zien, dit je kan helpen om te leren en te groeien. 

Tegenslagen maken je zo sterker en veerkrachtiger. Deze manier van kijken heet een 

groeimindset; je gelooft erin dat er iets goeds voort kan komen uit je lijden en daardoor kan 

je de moed vinden en houden om ervan te leren en groeien.  

 

Uit onderzoek blijkt ook echt dat mensen die de nodige tegenslagen hebben meegemaakt 

doorgaans veerkrachtiger zijn en huidige stressfactoren of tegenslagen als minder heftig 

ervaren dan mensen die minder tegenslag mee hebben gemaakt. Met andere woorden, 

tegenslagen versterken je en zijn waardevolle en nuttige hulpbronnen wanneer je weer eens 

in een moeilijke periode zit. Vanuit de herstelgedachte en in de methodiek waarmee de 

RIBW werkt (SRH) noemen we dit ervaringskennis. Je gaat op zoek naar alles wat je al 

geleerd hebt door de jaren heen, naar de kennis die je hebt opgedaan vanuit je ervaringen. 

Op die manier leer je jezelf, je krachten en je steunbronnen beter kennen en kun je die 

steeds beter inzetten bij huidige en toekomstige uitdagingen. Handige tools om deze kennis 

in te verwerken zijn bijvoorbeeld een signaleringsplan of een WRAP (Welness Recovery 

Action Plan). De laatste is een cursus die we aanbieden vanuit ZO, zodra de corona 

maatregelen dat weer toelaten. Een signaleringsplan kun je maken samen met je 

begeleider, vraag daar gerust eens naar als je er nog geen hebt! Onderstaande oefening 

kan je helpen om te zoeken naar je ervaringskennis, krachten en steunbronnen:  

 

 
 

Tot slot kan het helpen om een positieve kant van tegenslag te zien. Mensen die heftige 

dingen hebben meegemaakt benoemen vaak dezelfde veranderingen / vormen van groei die 

daaruit voort zijn gekomen:  

- Een sterker gevoel van nabijheid en compassie met anderen; 

- Ervaren hebben dat ik sterker ben dan ik dacht; 

- Sterker bewustzijn van de waarde van het eigen leven; 



  

- Sterker religieus geloof; 

- Nieuwe weg gekozen in het leven.  

 

Juist op het moment dat je er middenin zit kan het enorm helpen om te zoeken naar een 

positieve kant van wat er gebeurt, omdat het je coping om om te gaan met de tegenslag 

verandert. Een positieve kant te zien kan namelijk betekenis geven aan wat je meemaakt, 

het kan je helpen te ervaren dat je een doel hebt in je leven, dat je hoop hebt voor de 

toekomst en dat je vertrouwen hebt in je vermogen om er mee om te gaan. Ik herken dat 

wel. Ik kan soms zo verzeild raken in een proces dat ik me verdwaald voel. Het kan dan heel 

erg helpen om mezelf te herinneren aan waar ik naartoe wil bijvoorbeeld, wat ik wil bereiken 

of wat het me oplevert. Dat geeft me dan houvast tijdens het ploeteren. Dat wil overigens 

niet zeggen dat je alleen op dat voordeel moet focussen, het gaat juist om het perspectief 

zien dat je kan helpen in het omgaan met wat moeilijk is.  

 

Door met elkaar over onze processen, ervaringskennis, positieve veranderingen en groei te 

praten kunnen we ook elkaar enorm helpen. Ik wist dat vanuit mijn werk natuurlijk al, het 

delen van mijn ervaringen is de kern van waaruit ik mijn werk doe. In dit boek werd het nog 

eens bevestigd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat traumatische ervaringen van anderen 

kunnen leiden tot “plaatsvervangende veerkracht” en “plaatsvervangende groei”, en 

daarmee ook tot meer zingeving. Ik merk dat zelf ook echt. Ik spreek vanuit mijn werk 

natuurlijk veel met mensen die allerlei heftigs hebben meegemaakt. Doordat ik al die 

verhalen hoor en bewondering heb voor bijvoorbeeld de (veer)kracht, het 

doorzettingsvermogen en de manier van ermee omgaan, sterkt dat ook mezelf weer in hoe 

ik in het leven sta en wat ik gevoelsmatig aankan. Het maken en delen van je eigen verhaal 

helpt je bovendien in je verwerkingsproces en om je bewust te worden de groei die je hebt 

doorgemaakt.  

 

Aan het einde van het boek vertelt schrijfster Kelly dat stress eerder schadelijk voor je is als: 

- je je er niet tegen opgewassen voelt; 

- hij je isoleert van anderen; 

- hij volslagen zinloos en ongewenst aanvoelt.  

 

Toen ik dit las ging ik automatisch terug naar de stukken die ik gelezen had die helpen om 

deze factoren te beïnvloeden. Ik weet nu hoe ik het gevoel kan veranderen dat de stress me 

overspoelt en ik het niet aankan. Ik weet wat ik kan doen om een zorg- en steunrespons te 

activeren en in contact te blijven met anderen. En ik weet hoe ik een positieve kant en 

betekenis kan geven aan wat ik meemaak. Het leven gaat voor mij na het lezen van dit boek 

dan ook niet meer om stress zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om doen wat ik 

belangrijk vind en bewust omgaan met de stress die dat oproept en hoe ik daarover denk. 

Op die manier kan ik de juiste stressresponsen op de juiste momenten activeren en de 

positieve effecten ervan benutten. Dat is nog lang niet altijd niet makkelijk vind ik, want mijn 

eerste reactie is nog altijd dat ik stress onwenselijk vind en liever niet voel. Het wordt dus 

oefenen en moedig zijn zodat ik het aan durf te gaan. De stress leren verdragen en echt 

leren voelen dat die betekenis heeft, me helpt met mijn uitdagingen te dealen én ervan te 

leren en te groeien. 



  

 

 

Blog 31 (25 mei 2021): vaccinaties 

Toen ik nog geen uitnodiging had gehad voelde het alsof het nog een eeuwigheid ging 

duren. De intramurale GGZ, waar de huizen onder vallen waar mensen beschermd wonen, 

zou volgens het initiële plan eind februari/begin maart aan de beurt zijn. Maar omdat er 

direct vanaf het begin van het vaccineren al sprake was van vertraging zag ik het zomaar 

nog niet gebeuren. Zo nu en dan verscheen er ook een bericht op onze intranet site over dat 

er vertraging was en dat het dus langer zou gaan duren. En toen las ik, totaal onverwacht, 

op 29 maart dat we als medewerkers uitgenodigd gingen worden. Een maand later dan 

gepland dus, dat viel me eerlijk gezegd nog alles mee. Vanaf dat moment ging het heel snel; 

we kregen de dag erna de brief, ik heb diezelfde dag nog gebeld voor een afspraak en kon 

al diezelfde week op vrijdag terecht.  

 

Ik maakte intern een vreugdesprongetje! Dit voelde als een belangrijke stap op de weg 

terug, richting weer een gezondere samenleving met steeds minder maatregelen en steeds 

meer mogelijkheden tot de deur uit en contact. En wat had ik dáár behoefte aan! Natuurlijk 

realiseerde ik me ook dat ik na die prik nog steeds niks zou kunnen, maar ik voelde heel 

sterk dat ik, door de vaccinatie te nemen, bijdroeg aan het grotere geheel van ons allemaal 

die richting de uitweg aan het werken zijn.  

 

Ik zou Astrazeneca krijgen, waar op dat moment veel over te doen was. In de dagen tussen 

het plannen en de daadwerkelijke afspraak kwam ik meerdere mensen tegen die bang 

reageerden vanwege de berichten van de kans op zeer zeldzame, maar wel gevaarlijke 

bijwerkingen voor vrouwen van mijn leeftijd bij dit vaccin. Ik had hier natuurlijk wel over 

gehoord, maar ik had me over de andere kant van het verhaal ook goed laten informeren en 

vond de voordelen veel sterker wegen dan die hele kleine kans dat mij dit zou kunnen 

overkomen. Ik was dus vastbesloten om die prik gewoon te gaan halen.  

 

Op vrijdag moest ik naar een cliënt en daarna zou ik de vaccinatie gaan halen. Ik zat in de 

auto toen ik op het nieuws hoorde dat er in Nederland een vrouw overleden was, mogelijk 

aan de bijwerkingen van Astrazeneca. En toen kreeg ik het toch wel warm, wat als mij dat 

ook zou overkomen?… Ik voelde dat angst me bekroop en werd zenuwachtig. De spanning 

werd zo groot dat ik in de auto bijna een voetganger bij een zebrapad over het hoofd zag en 

later met mijn auto een paaltje schampte.  

 

Na de afspraak met de cliënt, in de auto richting de priklocatie, heb ik mijn beste 

vriendinnetje gebeld. Zij zei gelukkig alle goede dingen op dat moment:  

- dat de kans dat het mij overkomt echt enorm klein is; 

- dat de kans dat je van corona trombose krijgt groter is; 

- dat je ook kans op trombose hebt als je de pil slikt of in een vliegtuig stapt; 

- dat het helemaal niet zeker is dat de vaccinatie de oorzaak is, dus dat die mevrouw 

misschien ook wel trombose had gekregen zonder de vaccinatie;  

- dat het vooral heel belangrijk is om goed te letten op de signalen nadat je de prik hebt 

gehad, zodat je vroeg aan de bel kan trekken, mocht het nodig zijn.  

 



  

Iets gekalmeerd maar nog steeds gespannen kwam ik, een kwartier te vroeg, op de 

priklocatie aan. Omdat aangegeven wordt niet veel te vroeg te komen bleef ik nog even in 

de auto zitten en handelde ik nog wat mailtjes af, waardoor ik uiteindelijk juist iets te laat de 

locatie binnenliep. En toen, ik stond al in de rij met nog 3 mensen voor me, werden we 

teruggeroepen en moesten we ineens allemaal de rij uit. We moesten naar een ander deel 

van de locatie en daar werd ons verteld dat de regering om half 5 had besloten om de 

vaccinatie met Astrazeneca stop te zetten voor iedereen jonger dan 60. Ik had eigenlijk mijn 

prik om 16:27 moeten krijgen, maar omdat ik dus zelf iets te laat was stond ik net na half 5 in 

de rij en werd de boel gesloten voordat ik aan de beurt was.  

 

Omdat ze ons niet voor niks naar huis wilden sturen werd ons aangeboden dat we Pfizer 

konden krijgen. We konden ook wachten totdat we een nieuwe uitnodiging zouden krijgen, 

maar dat deed natuurlijk niemand. Iedereen om me heen had het nieuws van de overleden 

dame namelijk ook al gehoord en was enorm opgelucht dat ze Phizer konden krijgen. 

Ondanks dat ik al in de rij stond, en de Astrazeneca prik echt had genomen als het zover 

was gekomen, kan ik niet ontkennen dat ik toch ook echt wel opgelucht was.  

 

Doordat er allerlei afspraken moesten worden omgezet stonden we in een lange rij die ook 

nog eens erg langzaam ging, maar dat kon me niet zoveel schelen. Ik zou naar buiten lopen 

met die vaccinatie in mijn arm! In de rij vertelde een dame dat ze vooraf al paracetamol had 

genomen, omdat dat zou helpen tegen mogelijke bijwerkingen. Normaal gesproken zou ik 

vanuit nuchterheid hebben gedacht dat ik dat niet nodig had, maar er was nog maar weinig 

ratio te vinden op dat moment dus vanuit de spanning schoot ik in de actie en ging in mijn 

tas naarstig op zoek naar pijnstillers. Toen kwam ik erachter dat mijn waterflesje leeg was, 

dus moest ik nog uit de rij naar de wc’s om dat bij te vullen. Gelukkig had ik wel de alertheid 

om geen ibuprofen te nemen maar alleen paracetamol, omdat ik beredeneerde dat ibuprofen 

ontstekingsremmend werkt en je met de vaccinatie juist de ziektereactie op wil roepen zodat 

je lichaam antistoffen aan gaat maken.  

 

Na lang wachten, papieren controleren en nog eens wachten was ik dan eindelijk aan de 

beurt. Ik ging zitten en terwijl ze een vraag aan me stelde waardoor ik afgeleid werd zat de 

prik er al in. Ik voelde er bijna niks van. Ik heb denk ik nog geen 20 seconden op die stoel 

gezeten, en toen mocht ik naar de wachtruimte waar ik nog een kwartier moest blijven zitten. 

Uiteindelijk is dat ruim een half uur geworden, omdat ik nog zo gespannen was en de boel 

een beetje wilde laten zakken. En, je kan er beter te lang zitten dan te kort, denk ik dan 

maar. In die tijd heb ik de eerste berichtjes eruit gedaan dat ik mijn eerste vaccinatie binnen 

had, en dat het Pfizer is geworden.  

 



  

 
 

‘s Avonds op de bank kwam ik rustig aan wat tot rust en kwam de ratio weer terug. Toen 

begon ik te twijfelen of het nou wel zo slim was geweest om paracetamol te nemen… Ik 

googlede en vond hier en daar aanwijzingen dat het vooraf nemen van pijnstillers een heel 

klein effect kan hebben op de hoeveelheid antistoffen die je aanmaakt na het vaccin. En 

toen sloeg de spanning weer opnieuw toe! Wat stom, waarom had ik dat nou gedaan! Er 

stond ook bij dat het effect niet in de buurt komt van het minder werkzaam maken ervan, 

maar toch kon ik mezelf wel voor mijn kop stoten. Mijn gedachte over ibuprofen was in ieder 

geval wel een goede geweest, daarvan is het effect groter dan van paracetamol. Wat beter 

is om te doen las ik, is om ná de vaccinatie paracetamol te nemen als je klachten krijgt, dan 

heeft het geen effect op hoe je lichaam op het vaccin reageert, in tegenstelling tot als je het 

ervoor neemt. Ik weet trouwens ook helemaal niet of dit voor het coronavaccin ook geldt, 

maar dat maakte op dat moment niks uit, ik was er hoe dan ook van overstuur. Ik kréég één 

kans voor vaccinatie, en die had ik nou voor mijn gevoel negatief beïnvloed. Uiteindelijk las 

ik ook dat het eventuele effect van minder antistoffen zou worden opgelost bij de tweede 

vaccinatie, daarna zou er geen verschil meer zijn. Ik voelde een vlaag van opluchting. Daar 

kon ik me wel aan vasthouden. Het had geen invloed op de werkzaamheid, en als ik al iets 

minder antistoffen aan zou maken, dan zou dat vereffend worden met de tweede prik.  

 

De dagen erna heb ik eigenlijk alleen wat pijn gehad in mijn arm en ik voelde me met vlagen 

erg moe, maar dat voel ik me wel vaker dus of dat werkelijk met de vaccinatie samen hing 

wist ik niet zeker. Doordat ik Pfizer had gehad moest ik ook de tweede afspraak vervroegen. 

De tweede prik van Pfizer krijg je namelijk al na 5 weken in plaats van na 12. Dat betekende 

dus dat ik veel eerder klaar zou zijn! De tweede prik verliep eigenlijk prima, ook die zat er zo 

in en ook daar ben ik voor de zekerheid iets langer blijven zitten waarna ik weer naar huis 

ben gegaan. Ook toen had ik enkel last van mijn arm en ook wel echt vermoeidheid de 

dagen erna, dus ik denk dat de vermoeidheid wel met de vaccinaties te maken heeft gehad. 

Mijn lichaam was hard aan het werk om me te beschermen tegen dat rotvirus! 

 

Inmiddels zit de tweede prik er nu 2 weken in en moet ik zeggen dat dat, ondanks dat ik niet 

meer kan of mag dan iedereen, toch echt wel verschil maakt. Met name het nieuws dat je 

corona na je vaccinatie ook een stuk minder snel doorgeeft aan anderen maakt voor mij echt 

een groot verschil. Ik ben altijd het meest bang geweest om andere mensen te besmetten, 

veel meer dan dat ik zelf ziek zou worden. Ik merk dat ik, doordat ik nu gevaccineerd ben, 

een soort van rust heb gekregen. De grootste angst om besmet te raken en zo anderen te 

besmetten is minder geworden waardoor ik meer op mijn gemak ben in contact met 



  

anderen. Ik houd me uiteraard nog steeds aan alle regels, maar schiet minder in de stress 

als er per ongeluk iemand dichterbij langsloopt of als ik voor mijn werk op veel verschillende 

plekken kom bijvoorbeeld.  

 

Wat ik ook wel merk, is dat nu ik gevaccineerd ben, de drang om weer meer te kunnen doen 

ook groter wordt. De kans op besmetting is een stuk kleiner, dus ik wil weer de deur uit, 

mensen ontmoeten, dingen doen. Het voelt vanuit mijn persoonlijk oogpunt daarom ergens 

raar om nog met zoveel beperkingen te leven, al snap ik het grotere geheel natuurlijk ook 

heel goed. Gelukkig gaan de cijfers inmiddels goed naar beneden en gaat de boel in stapjes 

weer open. Ik hoop echt dat we het einde naderen en dat we snel van alle maatregelen af 

zijn!  

 

Ik zat laatst naar het openingsplan te kijken en bleef weemoedig met mijn blik op de laatste 

stap hangen: “De basisregels en alle maatregelen vervallen”. Ik kan me dat bijna niet meer 

voorstellen! Geen afstand meer hoeven houden, geen mondkapje meer, geen beperkingen 

in groepsgroottes meer, gewoon weer mensen kunnen knuffelen, gewoon weer ‘s ochtends 

naar het werk kunnen en ‘s avonds weer terug, gewoon weer al je collega’s tegenkomen, 

gewoon weer een keer niezen of verkouden kunnen zijn zonder dat je je direct hoeft te laten 

testen. Bij alle stappen staat een datum als richtlijn, maar boven de laatste stap staat: “Nog 

geen datum”. En logisch natuurlijk ook, maar echt, wat hoop ik dat we die stap snel bereikt 

hebben! Ik heb er door me te vaccineren in ieder geval mijn steentje aan bijgedragen en dat 

geeft me een goed gevoel. We moeten het immers samen doen!  

 

Blog 32 (7 juni 2021): bang zijn 
Ik ga van baan wisselen! Ik blijf hetzelfde werk doen en ook gewoon binnen de RIBW, maar 

dan op een andere plek: ik ga van regio Presikhaaf Spijkerkwartier, waar ik nu werk, naar 

Jeugd en Jongvolwassenen (JJV) in Arnhem. Dat is ook in Presikhaaf toevallig, maar wel in 

een ander regiokantoor, met nieuwe teams en nieuwe cliënten. Dat betekent dat ik in de 

komende maand mijn werkzaamheden in mijn huidige regio afrond en dat ik met JJV in 

gesprek ben om daar kennis te gaan maken.  

 

Op de dag dat ik het eerste gesprek had met de regiomanager van JJV was ik van tevoren 

aardig gespannen. Ik wil deze overstap al heel lang en heel graag, dus er hing gevoelsmatig 

nogal wat vanaf. Precies op dat moment kwam ik op Facebook deze herinnering tegen van 2 

jaar geleden:  

 



  

 
 

Op dat moment liet ik mijn eigen Tiny House bouwen waar ik inmiddels bijna 2 jaar met veel 

plezier woon. Daarnaast zat ik qua werk eigenlijk tussen twee banen in; het werk dat ik deed 

was al gestopt en ik zou na de zomer starten als ervaringsdeskundig coach in regio 

Presikhaaf Spijkerkwartier, mijn huidige functie dus.  

 

Het hielp me enorm om dit terug te lezen, zeker toen ik ook de opmerkingen van vrienden 

nog eens doorlas:  

 



  

 
 

Die fase van stoppen met het ene en ergens anders naartoe werken die ik twee jaar geleden 

omschreef herken ik nu ook in het afronden van mijn huidige werk en de overstap maken 

naar JJV. Ik herken de angst voor het onbekende, de onzekerheid of het allemaal wel goed 

uit gaat pakken en daarnaast ook zeker de zin die ik er tegelijkertijd ook in heb. Ik herken het 

alle mogelijke scenario’s uit de kast halen om over te kunnen piekeren en ik herken ook de 

haast die ik ergens voel, omdat deze onzekere fase gewoon niet fijn voelt en ik dus liever 

vandaag de stap nog zet dan morgen. Terwijl dat eigenlijk ook niet waar is, want ik wil in 

mijn huidige functie wel alles goed afronden en genoeg tijd nemen om zorgvuldig afscheid te 

nemen.  

 

Ik denk dat dit soort fases van verandering gewoon niet mijn favoriet zijn. Van die fases 

waarin je al afscheid aan het nemen bent van het ene en nog niet gestart bent met het 

nieuwe. Doordat ik in feite tussen het oude en het nieuwe in zit mis ik houvast, en dat geeft 

de angst en onzekerheid meer ruimte om op te spelen. Daar komt nog bij dat ik ook nu weer 

met meerdere processen tegelijk bezig ben. Naast de verandering van werkplek heb ik ook 

onlangs een sapkuur gedaan, ben ik sindsdien mijn eet-, drink- en beweegpatroon drastisch 

aan het veranderen, ga ik sinds kort weer met de trein naar mijn werk en verandert er 

momenteel qua corona maatregelen natuurlijk vanalles. Ik moest dus wel lachen om het 

laatste stukje, ook nu heb ik het weer voor elkaar gekregen om allerlei, toch wel ingrijpende, 

veranderingen tegelijk te doen, waardoor ik nog minder houvast heb aan dingen die wel 

gewoon hetzelfde blijven. Tis echt niet zo dat ik het er expres om doe, maar op de een of 

andere manier loopt het in mijn leven dus wel vaak zo.  

 



  

Gelukkig (of helaas, het is maar net hoe je het bekijkt) ben ik niet de enige die moeite heeft 

met dit soort processen. Jaren geleden al, kwam ik op internet een uitleg tegen over wat de 

liminele fase wordt genoemd: https://www.beschermjassen.nl/over-bureau-

beschermjassen/over-model-beschermjassen/. De website gaat over migratie, maar is 

volgens mij veel breder toepasbaar voor iedereen die in een dergelijke fase zit. Het is 

namelijk die bewuste fase, waarin je afscheid neemt of hebt genomen van het oude en gaat 

starten of nog bezig bent met het opbouwen van iets nieuws. Je mist in deze overgangsfase 

de vastigheid, de kapstok, zeg maar. Het kan in die periode daarom heel erg helpen om 

jezelf te omringen met veilige, vertrouwde dingen die je een goed gevoel geven, ook wel 

beschermjassen genoemd. Op die manier kan je jezelf steunen in die onzekere fase en kun 

je de veranderingen makkelijker aan. Het lijkt eigenlijk wel op de gereedschapskoffer voor 

een goed gevoel (zie mijn blog over de WRAP; nummer 12, 31-08-2020). Die ga ik er dus 

maar snel weer bij pakken. Het zal namelijk, als ik bij JJV ben gestart, ook niet direct 

allemaal vertrouwd zijn, dus deze overgangsfase kan best nog wel even gaan duren. Ik kan 

dus maar beter goed voor mezelf zorgen door bewust op zoek te gaan naar vormen van 

houvast en vertrouwdheid waar ik nog wel invloed op heb. Op die manier kan ik het proces 

gewoon de tijd geven en maak ik het mezelf in de tussentijd toch comfortabel. Ik heb hier 

eerder mee gedeald, dus dat gaat me ook nu wel weer lukken!  

 

Voor mij betekent het vasthouden aan vertrouwde dingen concreet dat het vasthouden aan 

mijn vaste dag- en weekstructuren weer even extra belangrijk wordt. Het aanhouden van 

vaste volgordes bij het opstaan of gaan slapen, het plannen van dezelfde dingen op 

dezelfde dagen van de week, het eten van dezelfde dingen zodat ik daar niet zoveel over na 

hoef te denken en het lopen van vaste rondjes tijdens het wandelen bijvoorbeeld. Daarnaast 

zijn mijn huisje en mijn kat Hamster nu natuurlijk juist vaste veiligheden waar ik op terug kan 

vallen. Alleen het bewustzijn daarvan scheelt al merk ik. En ik denk dat ik de komende tijd 

maar weer eens een oude vertrouwde serie ga kijken, Friends bijvoorbeeld. Ik heb laatst de 

reünie aflevering gezien en kreeg er weer helemaal zin in om de serie weer eens te kijken. Ik 

heb de hele serie al talloze keren gezien maar hij verveelt me nog steeds niet, en omdat hij 

al zo bekend en vertrouwd is geeft dat me ook weer een stukje houvast.  

 

Op het gebied van werk scheelt het een hoop dat ik met dezelfde ervaringsdeskundige 

collega’s blijf werken die natuurlijk vertrouwd voor me zijn en ik ga mijn best doen om tijd te 

blijven maken voor deze blog, want dat het schrijven daarvan is inmiddels ook iets 

vertrouwds geworden. Tot slot is het geven van cursussen iets wat heel vertrouwd voelt en 

wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. Ik ga dus ook kijken of ik, als de corona 

maatregelen het weer toelaten, ook weer een cursus kan geven. Zo heb ik toch een aantal 

vertrouwde dingen, zowel thuis als op mijn werk, die wat balans geven tussen het bekende 

en het onbekende.  

 

Uiteindelijk zijn twee jaar geleden zowel mijn huisje als mijn baan helemaal goed gekomen, 

zoals ik in de post al voorspelde. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het ook nu weer 

gaat lukken en dat ik over een tijdje, voordat ik er erg in heb, op mijn gemak bij JJV rondloop 

en daar lekker aan de gang ben. En dan mag ik nu ook gewoon even last hebben van deze 

fase en beschermjassen nodig hebben. Want veranderingsprocessen zijn nou eenmaal 

moeilijk! Gelukkig leveren ze uiteindelijk ook veel op, dus daar houd ik me aan vast. Ik weet 

waarom ik het doe en dat ik achteraf blij ben dat ik de stap gezet heb en vol heb gehouden. 

Dus ik mag nu gewoon bang en onzeker zijn. Want dat is inderdaad hartstikke normaal.  



  

 

 
 


