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Mijn beste vriendin heeft tijdens 
het uitgaan een nieuwe strakke 
jurk aan, die haar mooi afkleedt 
en prachtig staat. Ze krijgt veel 

aandacht op de dansvloer. 

!!
Zij is zoveel mooier en slanker 
dan ik! Ik ben te dik en moet 

echt afvallen…

!!
Ik voel me onzeker, lelijk en 

verdrietig 

!
   Ik doe kortaf tegen mijn 

vriendin, trek me terug aan de bar 
en ga onverwachts naar huis. 

Thuis eet door mijn frustratie 
een pak koekjes en een bak ijs 

op. 

Ik kan niet meer genieten van het avondje uit en  
mijn beste vriendin blijft teleurgesteld achter. Ik heb spijt van 

de koekjes en het ijs en ga met een rotgevoel slapen. 

(Zie p. 45 uit het boek: stap 1. 'Je gedachten opmerken en bewust bekijken’)  
Kijk minimaal een week lang bewust naar (de invloed van) je gedachten door dagelijks het 

onderstaand schema in te vullen. Kijk aan het eind van de week welke gedachten steeds 
terugkeren en hoe dat jouw gevoel en leven beïnvloedt. Hieronder vind je een voorbeeld 

van een ingevuld schema. 

Gedachten 



Overtuigingen
(Zie p. 46 uit het boek: stap 2. 'Onderliggende overtuigingen ontdekken’)  

Negatieve gedachten zijn er niet zomaar; er zitten vaak dieperliggende overtuigingen (ideeën 

over jezelf/de wereld) onder waardoor je negatief denkt, piekert en jezelf belemmert. Als je je 

niet bewust bent van deze overtuigingen en ze niet aanpast, blijven negatieve gedachten 

terugkomen en je leven negatief beïnvloeden. Ontdek met de vragen hieronder welke 

overtuiging(en) onder jouw terugkerende gedachte(n) verborgen zit(ten). Hieronder vind je 

een voorbeeld van een ingevuld schema.  

!

DE ONDERLIGGENDE OVERTUIGING

Welke gedachte keert het vaakst terug?  

MIJN GEDACHTE

ONDERZOEK DEZE GEDACHTE

Dit kun je doen door de vragen te stellen 'Wat maakt dat ik dat denk? / Wat is daar zo pijnlijk/eng/lastig aan?’

Ik ben te dik en moet afvallen! 

Ik ben 2 kilo aangekomen en pas mijn broeken niet meer! Wat maakt dat ik dat denk?

Wat is daar zo pijnlijk/eng/vervelend aan? Ik voel me niet meer mooi en onaantrekkelijk. 

Wat is daar zo pijnlijk/eng/vervelend aan? Ik ben bang dat ik dan geen relatie krijg… 

Wat is daar zo pijnlijk/eng/vervelend aan?

Wat is daar zo pijnlijk/eng/vervelend aan?   Zonder relatie voel ik me eenzaam  

Het geeft me het gevoel dat ik niks waard ben 

Ik heb de overtuiging dat ik niks waard ben als ik geen relatie heb. Het 
eenzame gevoel doet me pijn…Om dat te voorkomen moet ik van mezelf per se 

slank zijn en afvallen. 



Feit of fabel?
(Zie p. 46 uit het boek: stap 3. 'Je gedachten en overtuigingen onderzoeken’)  

Gedachten en overtuigingen zijn zelden feiten en vaak niets meer dan verhaaltjes die we 

onszelf hebben aangepraat, waarmee we onszelf veelal belemmeren. In plaats van (negatieve) 

gedachten/overtuigingen direct voor waar aan te nemen, kun je ze beter eerst onderzoeken om 

te zien of het wel echt waar is wat je denkt. Maar ook om te begrijpen wat er gebeurt er als je 

aan het verhaaltje blijft vasthouden, of deze juist loslaat. Hieronder vind je een voorbeeld 

van een ingevuld schema.  

LOSLATEN

Hoe zou mijn wereld eruitzien als ik deze gedachte/overtuiging loslaat? 

CHECK JE GEDACHTE FEIT OF VERHAALTJE?

Wat gebeurt er als ik deze gedachte/overtuiging geloof? Versterkt of verzwakt het me? 

Is het echt wat ik denk? Zijn er feiten/bewijzen die dit bevestigen? 
Let op: een gedachte over wat in de toekomst kan gebeuren of 

wat jij denkt dat iemand denkt is geen feit ! 
Is het echt waar dat ik niks 

waard ben als ik geen relatie heb 
en per se moet afvallen?Zo 

voelt het wel…

Hmm….nee, er zijn geen feiten 
of bewijzen. Het is een 
verhaaltje van mijn mind. 

GEVOLG

Als ik dit verhaaltje geloof, voel ik me waardeloos en ongelukkig op het 
moment dat ik geen relatie heb. Het zorgt ervoor dat ik krampachtig op 
zoek ga naar een relatie en per se moet afvallen om me waardevoller te 

voelen. Het verzwakt me!

Als ik niet meer geloof dat ik niks waard ben als ik geen relatie heb, zou 
ik meer genieten van het single zijn en bovendien niet per se moeten 

afvallen. Ik zou niet meer zo bang zijn voor eenzaamheid en meer dingen 
doen waardoor ik me ook als single vrouw waardevol en gelukkig voel! 

Dat zou me zo versterken!



OUDE GEDACHTE VERSTERKENDE GEDACHTE

Ombuigen

Wat doet deze nieuwe versterkende overtuiging/gedachte met je gevoel? 

(Zie p. 48 uit het boek: stap 4. 'Ombuigen van negatief naar positief of neutraal’)  
Zodra je je (belemmerende) gedachten en overtuigingen hebt onderzocht, kun je deze 

verhaaltjes ombuigen naar 'neutraal of positief’. Een neutrale of positieve gedachte/

overtuiging versterkt je; het geeft je een beter gevoel en leidt tot constructieve acties die 

problemen oplossen en jouw leven positief veranderen! Hieronder vind je een voorbeeld 

van een ingevuld schema.

Welke positieve actie(s) kun je nu nemen gebaseerd op deze nieuwe positieve overtuiging/gedachte?

Welke overtuiging/gedachte zou je wel versterken?Mijn oude, belemmerende gedachte is: 

Ik ben niks waard als ik geen  
relatie heb en moet daarom afvallen!

Ik ben waardevol met en zonder relatie. 
Een relatie of mijn gewicht bepaalt niet 
mijn waarde! 

Toen ik 5 kilo 
zwaarder was, had ik 
ook een relatie! En hij 
vond mij prachtig!

Ook zonder relatie en 
met een paar kilo meer 
houden mijn ouders en 
vrienden van mij, dat 
hebben ze gister nog 
verteld aan mij!

Ik heb in de perioden 
dat ik eerder single 
was en 5 kilo meer 
woog mijn rijbewijs 
behaald en mijn studie 
afgerond! 

Ik voel me zekerder en waardevoller en single zijn geeft me een vrij gevoel. 

- Ik ga mijn tijd tijd als single besteden om vaker te genieten met mijn vriendinnen! 
- Ik ga goed voor mezelf zorgen, gezond eten, en af en toe genieten van iets lekkers! 
- Ik ga op zoek naar een nieuwe baan en aan mijn carriere werken!

POSITIEVE ACTIE

GEVOEL

Zoek 3 voorbeelden/bewijzen die deze nieuwe positieve/neutrale gedachte/overtuiging bevestigen


