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Negen denkpatronen
Wat is op jou van toepassing?

● 1 ‘Ik kan het niet!’
Jij concludeert automatisch dat je niet in staat bent om een nieuwe uitdaging tot een goed einde te brengen of een 
lastig probleem op te lossen. Daardoor geef je het vaak al op voordat je het hebt geprobeerd. Dat maakt je angstig en 
verdrietig. 

● 2 Rampdenken
 Zodra je met een onzekere situatie wordt geconfronteerd verwacht jij een ramp: ‘Stel dat…?’ Je steekt een hoop ener-

gie in onnodige paniek en angst.

● 3 Alles of niets
 Jij ziet het leven in extremen. Als je bijvoorbeeld iets niet perfect hebt gedaan, vind je dat je compleet hebt gefaald. 

En elke gebeurtenis die niet op die ene ‘juiste’ manier plaatsvindt, is totaal mislukt. Daardoor raak je teleurgesteld in 
jezelf of geïrriteerd of boos op anderen.

● 4 Inzoomen op het negatieve
 Jij loopt vast doordat je steeds maar weer aan teleurstellende of beschamende ervaringen blijft denken en alle posi-

tieve of zelfs neutrale dingen die ook zijn gebeurd helemaal buiten beschouwing laat. Doordat je de negatieve momen-
ten zo opblaast, word je pessimistisch over het heden en de toekomst.

● 5 ‘Ik moet, jij moet’
 Jij houdt jezelf of anderen aan een aantal rigide en onredelijke regels. Als er niet aan je verwachtingen wordt voldaan, 

voel je je teleurgesteld in jezelf of gefrustreerd over anderen.

● 6 Waarzeggen
 Jij trekt de voorbarige conclusie dat je iets onvermijdelijk gaat verknallen of dat een toekomstige gebeurtenis op een 

teleurstelling gaat uitlopen. Je bent geneigd om dat jezelf heel erg kwalijk te nemen. Daardoor voel je je ongemoti-
veerd en gedeprimeerd, of bedrogen en verontwaardigd.

● 7 Gedachten lezen
 Jij trekt de overhaaste conclusie dat iemand anders iets over jou denkt en dat die gedachte heel belangrijk is. Dat 

maakt je nerveus en onzeker.

● 8 Verwijten maken
 Jij denkt Het is allemaal mijn schuld! en je voelt je schuldig. Of je denkt Het is allemaal zijn schuld! en je voelt je boos 

en verontwaardigd.

● 9 ‘Het is niet eerlijk!’
 Jij raakt van streek als je het gevoel hebt dat je onrechtvaardig wordt behandeld, ook al is rechtvaardigheid een onre-

alistische verwachting.
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Een handige lijst met kritische vragen

‘Ik kan het niet’
Welk bewijs is er dat ik het niet kan?
Welke stappen kan ik nemen om het probleem aan te pakken?
Welke stappen heb ik in het verleden genomen om nieuwe vaardigheden te leren of andere problemen op te lossen?
Kan ik iemand om hulp vragen?

Rampdenken
Hoe waarschijnlijk is het slechtste scenario?
Is er bewijs dat dit gaat gebeuren?
Welke vijf andere scenario’s zijn waarschijnlijker?
Hoe zou ik reageren als er inderdaad iets vervelends gebeurde?
Wat zou ik tegen een vriend zeggen die ditzelfde dacht?

Alles of niets
Is mijn gedachte zwart-wit?
Is er bewijs dat mijn gedachte ondersteunt?
Is er bewijs dat in een andere richting wijst?
Welke mogelijkheden zitten er tussen zwart en wit?

Inzoomen op het negatieve
Is er bewijs dat mijn gedachte ondersteunt?
Is er bewijs dat mijn gedachte ontkracht?
Concentreer ik me te veel op één detail?
Welke goede dingen zijn er gebeurd die ik nu vergeet?
Als ik volgende week aan vandaag terugdenk, hoe kan ik me het grote geheel dan het best herinneren?

‘Ik moet, jij moet’ 
Waren mijn verwachtingen in dit geval redelijk?
Stel dat ik ‘Het moet’ zou vervangen door ‘Het zou fijn zijn als…’?
In welk opzicht kwam een rigide regel hier van pas?
In welk opzicht was die nadelig voor me?

Waarzeggen
Is mijn voorspelling in dit geval redelijk?
Op welk bewijs baseer ik mijn voorspelling?
Hoe vaak heb ik gelijk als ik automatisch de conclusie trek dat er iets vervelends zal gebeuren?

Gedachten lezen
Hoe weet ik zeker wat hij of zij denkt?
Hoe weet ik dat het over mij gaat?
Wat pleit er voor mijn veronderstelling? Wat pleit ertegen?
Welke interpretaties van de situaties zijn waarschijnlijker?
Wat zou ik tegen een vriend zeggen die andermans gedachten probeert te lezen?

Verwijten maken
Is het eerlijk dat ik alle schuld op me neem?
Is het eerlijk tegenover anderen dat ik hun de schuld geef?
Wat schiet ik ermee op om mezelf of anderen de schuld te geven?
Welke factoren kunnen er allemaal aan deze situatie hebben bijgedragen?
Had ik invloed op deze factoren? Hadden anderen invloed op deze factoren?

Het is niet eerlijk!
Is het leven altijd eerlijk of rechtvaardig?
Hoe zag de situatie eruit vanuit het standpunt van de ander?
Waren mijn verwachtingen in dit geval redelijk?
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Het ‘Ik kan het niet’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk terug aan een moment waarop je met een nieuwe uitdaging of een lastig probleem werd geconfron- 
teerd en meteen dacht Ik kan het niet! Beschrijf wat er gebeurde en waarom je gedachte misplaatst was.

Wat deed je (of juist niet) als gevolg van die gedachte?

Welke gevoelens riep de gedachte bij je op?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte  tegen te gaan? Een paar mogelijk-
heden: Welk bewijs is er dat ik het niet kan? Welke stappen kan ik nemen om het probleem aan te pakken? Wat 
heb ik in het verleden gedaan om nieuwe vaardigheden aan te leren of andere problemen aan te pakken? Kan ik 
iemand om hulp vragen?
Schrijf op wat je tegen jezelf gezegd zou kunnen hebben als tegenwicht tegen je misplaatste gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: wat zou dit plan voor nuttig denken en doen aan je situatie heb-ben verbeterd? Beschrijf de invloed 
ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Ik kan het niet’ denkpatroon

Probeer maar: zet je sterke punten in de etalage
Denk eens na over alle dingen waarin jij goed bent en pik je vier favorieten eruit. Misschien heb jij een speciale vaardig-
heid of een talent, of ben je een goede vriend. Misschien doe je altijd erg je best om aardig te zijn voor anderen. Beschrijf 
jouw sterke punten in de volgende kaders of maak er een tekening of cartoon van.
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Het ‘Rampdenken’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk aan een moment waarop jij er automatisch van uitging dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. Beschrijf 
de omstandigheden en waarom je gedachte misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of juist niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf de gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Hoe waarschijnlijk is het slechtste scenario? Zijn er bewijzen dat dit gaat gebeuren? Welke vijf andere 
scenario’s zijn waarschijnlijker? Stel dat er inderdaad iets ergs gebeurt, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Wat zou 
ik tegen een vriend zeggen die deze gedachte had?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen de 
gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben veranderd? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties. 
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Het ‘Alles of niets’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Kun je je een moment herinneren waarop jij in termen van alles of niets dacht? Misschien bevond je je in een 
situatie waarin je het gevoel had dat je optreden perfect moest zijn. Toen je een fout maakte, dacht je: Wat ben

ik toch een mislukkeling! Misschien heb je een keer een wiskundeproefwerk verpest en dacht je: Ik zal nooit goed 
worden in wiskunde. Beschrijf de gebeurtenis en jouw extreme gedachten erbij.

Wat deed je vervolgens (of wat deed je niet) als resultaat van je alles-of-nietsgedachte?

Welk gevoel gaf die gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Denk ik nu in extremen? Is er bewijs dat mijn gedachten ondersteunt? Is er bewijs dat mijn gedachten 
tegenspreekt? Welke mogelijkheden bevinden zich tussen de twee uitersten?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen om de gedachte tegen te 
gaan.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd? Beschrijf 
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Alles of niets’ denkpatroon

Situatie:

Gevoel Mate van Mate van 
 ongemak ongemak 
 aan het begin aan het einde
 (1-10) (1-10)
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Het ‘Inzoomen op het negatieve’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk aan een moment waarop jij op een negatieve ervaring inzoomde en die enorm opblies. Beschrijf wat er 
gebeurde en in welke opzichten je gedachten over die dag of week misplaatst waren.

Wat deed je vervolgens (of juist niet) als resultaat van die gedachten?

Welke gevoelens riepen ze op?

Hoe reageerde je lichaam erop?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachten tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Zijn er bewijzen die mijn gedachten ondersteunen? Zijn er bewijzen die ze tegenspreken? Concentreer ik 
me te veel op één detail? Welke goede dingen zijn er gebeurd die ik over het hoofd zie? Wat is de meest waarheids-
getrouwe manier om me het grote geheel te herinneren als ik volgende week aan deze dag terugdenk?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen deze 
gedachten.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten had dit plan voor nuttig denken en doen je situatie kunnen verbeteren? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Inzoomen op het negatieve’ denkpatroon

Probeer maar: verschuif je focus

Maak een lijst van tien dingen die je de afgelopen week hebt meegemaakt. Probeer een aantal dingen te noemen 
die goed waren, een aantal die teleurstellend waren en een aantal die neutraal (geen van beide) waren.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Het is duidelijk dat inzoomen op het negatieve je verdrietig kan maken. Maar wat gebeurt er als je op een fantas-
tische ervaring inzoomt? Kies uit je lijst de gebeurtenis die jou het meest trots of gelukkig maakte en probeer 
daar eens op in te zoomen, waarbij je alle andere ervaringen naar de achtergrond schuift. Beschrijf het gevoel 
dat dit je oplevert.
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Het ‘Inzoomen op het negatieve’ denkpatroon

Planning voor gedragsactivatie

Dag en tijdstip Activiteit Stemming Gedachten



Ik kan het niet Copyright © 2018 Hogrefe Uitgevers, Amsterdam

Het ‘Ik moet, jij moet’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk terug aan een moment waarop jij onredelijke verwachtingen had over hoe jij, een vriend of een van je 
ouders zich moest gedragen. Beschrijf wat er ge-beurde en waarom je manier van denken misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf de gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Waren mijn verwachtingen in dit geval redelijk? Stel dat ik ‘Het moet’ had vervangen door ‘Het zou fijn 
zijn als…’? Wat leverde een rigide regel mij op? En wat voor nadeel had ik ervan?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen je 
gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit actieplan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd?
Beschrijf de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Ik moet, jij moet’ denkpatroon

Dingen die ‘moeten’ √ of × Uitleg

Ik kan het hardst rennen van 
mijn hele team. Bij de hon- 
derd meter moet ik altijd als 
eerste over de finish komen. 
 

Mijn zus was onbeschoft. 
Ze moet mijn ouders niet 
zo respectloos behandelen.

  

Het geschiedenisproefwerk 
van morgen is heel belang-
rijk. Ik moet vanavond leren.

  

Ik heb het meest gedaan 
voor dit groepsproject. Hij 
moet het eens zijn met mijn 
ideeën!
  

Zij is bevriend met mijn 
vrienden, dus ze had mij 
ook voor haar feest moeten 
uitnodigen.
  

Mijn ouders moeten me geld
geven zodat ik kan meegaan 
met de skivakantie van 
school.
  

Ik moet zo laat kunnen 
opblijven als ik wil.

  

Het kan me niet schelen dat 
mijn opa en oma vanavond 
op bezoek komen. Mijn 
ouders moeten me met mijn 
vrienden laten uitgaan.  

Ik haal goede cijfers, maar 
het moeten altijd minstens 
negens zijn.

  

Hij moet niet appen terwijl 
hij rijdt.
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Het ‘Waarzeggen’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk aan een periode waarin jij in je kristallen bol zag dat er iets slechts ging gebeuren terwijl er geen goede 
reden was om dat aan te nemen. Beschrijf wat er gebeurde en in welke opzichten je gedachte misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of wat deed je niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf die gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Is mijn voorspelling in dit geval redelijk? Op welk bewijs baseer ik die voorspelling? Hoe vaak heb ik gelijk 
als ik overhaast concludeer dat er iets ergs zal gebeuren?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen je 
gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Gedachten lezen’ denkpatroon

Activiteit 1: oefen de stappen
Op een dag zit Emily in de mediatheek te studeren. Ze hoort haar goede vriendin Eva aan een andere vriendin voorstellen 
om zaterdag naar de bioscoop te gaan en na afloop pizza te gaan eten. Omdat Eva haar niet mee vraagt denkt Emily: Eva 
wil blijkbaar geen vriendinnen meer met mij zijn.

Welke misplaatste gedachte (denkfout) had Emily?

Wat denk jij dat ze vervolgens doet (of niet doet) als resultaat van haar gedachte?

Hoe denk je dat Emily zich voelt? (Omcirkel alles wat van toepassing is.)

verdrietig verward geërgerd boos

eenzaam bezorgd hulpeloos nerveus

geïntimideerd angstig gestrest prikkelbaar

ellendig ongemakkelijk geagiteerd somber

treurig wankel paniekerig afgewezen

teleurgesteld laaiend kwetsbaar gekwetst

gefrustreerd ongelukkig jaloers wanhopig

Anders:

Hoe denk je dat haar lichaam reageert? (Omcirkel alles wat van toepassing is.)

Ze voelt zich lamlendig. Ze krijgt het warm. Ze balt haar vuisten.

Ze voelt zich instabiel. Haar hart gaat tekeer. Haar lichaam voelt zwaar.

Ze gaat zweten. Haar maag draait om. Haar nek wordt stijf.

Haar handen worden klam. Ze krijgt rillingen. Ze voelt zich duizelig.

Ze krijgt tintelingen. Ze wordt rood. Ze ademt snel.             

Haar spieren ontspannen. Ze voelt zich zenuwachtig. Haar maag raakt van streek.

Haar schouders krommen zich. Haar spieren voelen gespannen. Ze trekt haar wenkbrauwen op.

Ze krijgt een beklemmend Haar gezicht krijgt een Ze krijgt een brok in haar keel.
gevoel in haar borstkas. verwrongen uitdrukking.

Anders:

Realitycheck: wat kan Emily tegen zichzelf zeggen om haar misplaatste gedachte tegen te gaan? Emily staat stil
bij het bewijs voor het feit dat Eva haar minder aardig vindt dan ze dacht en stelt zichzelf de volgende vragen: Hoe 
weet ik zeker wat zij denkt? Welke interpretaties van de situatie liggen meer voor de hand? Betrek ik Eva altijd bij 
mijn plannen? Wat zou ik zeggen tegen een vriendin die op deze manier de gedachten van een ander probeert te 
lezen?
Schrijf op wat Emily na het beantwoorden van deze vragen tegen zichzelf kan zeggen als tegenwicht tegen haar mis- 
plaatste gedachte.

 ➜
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Het ‘Gedachten lezen’ denkpatroon

Emily’s plan voor nuttig denken en doen: Eva en ik hebben allebei andere vriendinnen en er is niets mis mee om op 
verschillende momenten met verschillende mensen om te gaan. Ik ga Jessica bellen om te vragen of zij tijd heeft 
om zaterdag af te spreken. Een andere keer ga ik weer iets met Eva doen. 

De beloning: in welke opzichten verbetert het plan voor nuttig denken en doen Emily’s situatie? Beschrijf de in-
vloed ervan op haar stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Gedachten lezen’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk aan een moment waarop jij aan gedachten lezen deed, een moment waarop je iemands gedrag opvatte als 
teken voor het feit dat hij of zij jou bekritiseerde of kleineerde. Beschrijf wat er gebeurde en waarom je gedachte 
misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of juist niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf deze gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Hoe kan ik zeker weten wat hij of zij denkt? Hoe weet ik dat het over mij gaat?
Onderzoek wat jouw interpretatie ondersteunt en wat juist niet. Bijvoorbeeld: Welke interpretaties van de situatie 
zijn waarschijnlijker? Wat zou ik tegen een vriend zeggen die de gedachten van een ander las zoals ik zojuist deed? 
Als je deze vragen voor jezelf hebt beantwoord, schrijf je op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht 
tegen de gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.
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Het ‘Verwijten maken’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk terug aan een moment waarop jij jezelf of iemand anders onterecht de schuld gaf van een teleurstelling. 
Beschrijf wat er gebeurde en waarom je gedachte misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of juist niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf deze gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Is het wel terecht dat ik alle schuld op me neem? Of is het terecht dat ik anderen de schuld geef? Wat 
schiet ik ermee op om mezelf of anderen verwijten te maken? Welke factoren kunnen er aan deze situatie hebben 
bijgedragen? Hadden wij iets aan die factoren kunnen veranderen?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen de 
gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.



Ik kan het niet Copyright © 2018 Hogrefe Uitgevers, Amsterdam

Het ‘Het is niet eerlijk!’ denkpatroon

Activiteit 2: verander je eigen denkpatroon

Denk aan een situatie uit je eigen leven waarbij je dacht Het is niet eerlijk! Omschrijf wat er gebeurde en waarom 
je gedachte misplaatst was.

Wat deed je vervolgens (of niet) als resultaat van je gedachte?

Welk gevoel gaf deze gedachte je?

Hoe reageerde je lichaam?

Realitycheck: wat had je tegen jezelf kunnen zeggen om je misplaatste gedachte tegen te gaan? Een paar moge-
lijkheden: Is het leven altijd eerlijk of rechtvaardig? Hoe zag de situatie eruit vanuit het perspectief van de ander? 
Waren mijn verwachtingen in dit geval redelijk?
Beantwoord deze vragen voor jezelf en schrijf op wat je tegen jezelf had kunnen zeggen als tegenwicht tegen je 
gedachte.

Welke gedachte was nuttiger en realistischer geweest?

Beschrijf je actieplan:

De beloning: in welke opzichten zou dit plan voor nuttig denken en doen je situatie hebben verbeterd? Beschrijf
de invloed ervan op je stemming, lichaam, gedrag en relaties.


