
 
 
 

Meer rust in je hoofd 
8-weekse online training 

 

  
 

 
Week 4: Accepteren  

 
 

Werkblad 4.3 Automatische reacties  
 
 
 
 

 

 
 



We doen veel op de automatische piloot. Dat is 
efficiënt en maakt dat we niet over elke handeling 
steeds opnieuw na hoeven te denken. Maar ook 
onze emotionele reacties zijn voornamelijk 
automatisch. Telkens wanneer er op een bepaalde 
(stress)knop wordt gedrukt komt volautomatisch de 
bijbehorende reactie. Meestal zijn het niet zulke 
behulpzame reacties. Ze stammen uit onze 
kindertijd, toen we nog niet zoveel verschillende 
mogelijkheden in ons repertoire hadden. Als we erg 
emotioneel en zelfs buitenproportioneel reageren, 
zitten we in een zogenaamde regressie. We 
reageren zoals we als kind deden.  
 
Je kunt alleen veranderen wat in je bewustzijn is. 
Daarom ga je deze week eens letten op je 
automatische reacties.  
Aan het eind van elke dag sta je stil bij een 
stressvolle of onplezierige gebeurtenis van die dag 
en beantwoord je de vragen in het schema.  
 
Lees ook nog eens wat in het boek staat over 
omgaan met oude pijn, op bladzijde 87. 
 
  



MAANDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 
DINSDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 
WOENSDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 



DONDERDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 
VRIJDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 
ZATERDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 



ZONDAG  
Wat was de gebeurtenis?  
Was je je van je onplezierige 
gevoelens bewust terwijl het 
gebeurde? 

 

Wat ervaarde je in je lichaam?  
Welke gevoelens had je? Wat 
voor gedachten? 

 
Wat gaat er in je om terwijl 
je dit opschrijft?  

 

 
 
Wat heb je deze week ontdekt over je automatische 
reacties? Schrijf daar als je wil nog wat over op.  
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