
 

LIVESTREAM PIEKEREN – DOWNLOAD 

Deze download is onderdeel van de livestream over piekeren. Tijdens de livestream bespreken onze 

preventiewerkers drie tips om beter om te gaan met piekerklachten in deze onzekere tijd.  

Wilt u vragen stellen over deze opdrachten of delen hoe u uw opdracht in zou vullen? Bezoek dan onze wekelijkse 

livestream op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.  

Kijk op de website https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/ onder ‘waarvoor kunt u bij ons terecht’ 

/ ‘online ondersteuning’ voor de planning van de thema’s.  

Deze download kunt u uitprinten zodat u de opdrachten die tijdens de livestream aan bod komen voor uzelf in 

kunt vullen.  

 

 

 

 

https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/


 

WAT IS PIEKEREN? 
Zoek piekeren op in het woordenboek en u vindt de volgende uitleg: ingespannen denken, bezorgd peinzen, 

tobben.  

Iedereen piekert. Zeker in deze tijd valt er genoeg te piekeren. Over de gezondheid van uzelf en uw naasten, over 

het gemis van sociale contacten en dagelijkse bezigheden, over uw financiën, maar ook over ogenschijnlijk kleine 

dingen als: hoe haal ik mijn boodschappen, kan ik nog naar buiten voor een frisse neus?  

Piekeren kan gaan over dingen in het heden, het verleden en in de toekomst. Over dingen die waarschijnlijk niet 

eens gaan gebeuren. Soms zelfs over het piekeren zelf.  

Piekeren uit zich in overbezorgdheid. Bezorgdheid kan terecht zijn. Bijvoorbeeld als u tot de risicogroep behoort 

of een naaste heeft die ziek is. Maar bij overbezorgdheid bent u bezorgder dan nodig is. U ziet meer gevaren dan 

er in werkelijkheid zijn en u denkt dat u er niets of weinig aan kunt doen.  

Zo nu en dan piekeren is geen probleem, maar als het een gewoonte wordt kunnen piekergedachten uw leven 

gaan beheersen. U kunt nare gedachten niet meer loslaten en het lukt u maar niet om een oplossing te vinden 

voor uw problemen. U blijft in dezelfde cirkeltjes ronddraaien.  

Overmatig piekeren kan leiden tot slaapproblemen, spanning en somberheid. Als u ook deze klachten ervaart, 

bezoek dan ook onze andere livestreams.  

 

 



 

VAN DE GEBAANDE PADEN AF  
Als u heel vaak dezelfde piekergedachte heeft bij een bepaald probleem, gaat deze gedachte u steeds 

gemakkelijker af. Hij komt als het ware vanzelf naar boven. Automatisch. Voor een andere fijnere gedachte moet 

u veel harder werken, want die gedachte bent u niet gewend. Alles wat u aandacht geeft groeit zegt men ook wel.  

U kunt het zien als een wandelpad. Het piekerpad is een gemakkelijk begaanbaar pad, want daar heeft u al heel 

vaak gelopen.  

Het pad van helpende en helende gedachten is nog als een dicht bos. Moeilijker te bewandelen, maar als u daar 

maar vaak genoeg heengaat, zal dat pad steeds makkelijker te bewandelen zijn. En zal het piekerpad dichtgroeien.  

Hoe kunt u nu van de gebaande paden afwijken? In deze download vindt u enkele tips! 

 

 

 



 

TIP 1: ACCEPTEREN OF VERANDEREN  
Wat kunt u veranderen in het leven en wat niet?  

Op welk vlak kunt u kleine stappen zetten zodat gepieker omgezet wordt in het ondernemen van actie en het 

aanpakken van het probleem?  

Een voorbeeld: de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te 

gaan kunnen we niet veranderen. Die hebben we te accepteren. Waar we wel invloed op hebben, is hoe we zelf – 

ondanks de maatregelen – ons leven invullen. Hoe kunnen we toch contact blijven houden met vrienden en 

naasten? Hoe kunnen we toch onze dag zo prettig mogelijk invullen? 

Piekeren over het feit dat de maatregelen beperkend en vervelend zijn is begrijpelijk. En natuurlijk mag u er van 

balen. Maar als u zich blijft verzetten tegen de situatie, dan is er geen ruimte meer voor helpende gedachten. Het 

vechten tegen een bepaalde gedachte (dit mag niet zo zijn) kost dikwijls meer energie dan de gedachte toe te 

laten. Pijn en onzekerheid hoort bij het leven.  

Gedachtes als: ‘Waarom overkomt mij dit? Waarom voel ik me zo slecht? Ik wil me niet zo voelen’ kosten u meer 

energie en gemoedsrust dan een gedachte als: ‘Ik mag verdriet hebben om deze onwerkelijke situatie. Ik mag me 

boos voelen om alle leuke dingen die nu aan mijn neus voorbij gaan.’ 

Als u accepteert dat de situatie is zoals ze is,  kunt u gevoelens van verdriet en boosheid gemakkelijker een plek 

geven. Juist als u blijft vechten tegen deze emoties zullen ze altijd (sluimerend) aanwezig blijven.  



  

INVLOED EN BETROKKENHEID 
Een hulpmiddel om na te gaan waar u invloed op uit kunt oefenen en waarop niet zijn de cirkels van invloed en 

betrokkenheid.  

Binnen de cirkel van betrokkenheid valt alles waarbij u zich betrokken voelt. Dat kan zijn de gezondheid van uw 

naasten, een oorlog aan de andere kant van de wereld, hoe de tuin erbij ligt.  

Binnen de cirkel van invloed valt alles waarbij u zich betrokken voelt, maar waar u ook daadwerkelijk invloed op 

uit kunt oefenen. Bijvoorbeeld hoe laat u opstaat, of u de dag met koffie of thee begint, of u de tuin eens 

aanharkt ja of nee.  

Dat betekent dat er ook zaken zijn waarbij u zich wel betrokken voelt, maar waar u geen invloed op hebt. Op de 

economie of het weer heeft u geen invloed. Ook binnen uw relatie, de zorg voor uw  naasten of uw werk zijn er 

dingen waar u wel of juist geen invloed op heeft. Dat is op zich geen probleem. Het probleem ontstaat pas 

wanneer we de twee cirkels door elkaar halen. Het probleem ontstaat wanneer we zaken willen beïnvloeden of 

regelen die buiten onze cirkel van invloed liggen. U probeert namelijk ergens te komen waar u niet bij kan. Dan 

ontstaat er teleurstelling, frustratie, boosheid of schuldgevoel. 

De kunst is om binnen de cirkel van invloed kansen en mogelijkheden te benutten en de invloeden van buiten de 

cirkel te accepteren (iemand wordt of is ziek). Steek de energie in datgene wat te beïnvloeden is.  

 



 

INVLOED EN BETROKKENHEID 
Stap 1: schrijf een aantal dingen op waar u zich zorgen over maakt 

Hier maak ik me zorgen over… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Stap 2: Welke van deze dingen vallen binnen de cirkel van invloed? Noteer deze in de binnenste cirkel.  

Stap 3: de overige dingen noteert u in de cirkel van betrokkenheid  (de buitenste cirkel). 

Wat u nu kunt doen is het volgende:  

Als u kijkt naar uw cirkel van invloed dan ziet u een lijstje met kansen en mogelijkheden. Hoe kunt u hiermee aan 

de slag gaan.  

Als u kijkt naar uw cirkel van betrokkenheid dan ziet u een lijstje met zaken die niet te beïnvloeden zijn. Dat is 

geen prettig gevoel, want we houden graag de controle in het leven. Maar het zal u uiteindelijk verder brengen 

deze zaken te accepteren voor wat ze zijn. Door niet langer te vechten houdt u meer tijd en energie over om aan 

de slag te gaan met de zaken waar u wel invloed op uit kunt oefenen. U kunt er zelfs voor kiezen bepaalde dingen 

buiten uw cirkel van betrokkenheid te plaatsen. Als u er dan toch niks aan kunt doen, misschien moet u zich er 

dan ook meer van losmaken. Bijvoorbeeld niet meer ieder artikel lezen over een politicus die u niet kunt uitstaan.  

 



 

INVLOED EN BETROKKENHEID 

 

 

 

 

 

 

  

Cirkel van invloed 

Cirkel van betrokkenheid 



 

TIP 2: VERWACHTINGEN BIJSTELLEN 
Mensen stellen niet teleur, maar onze verwachtingen.  

Als u de lat hoog legt voor uzelf, is de kans groter dat u faalt. Als u niet kunt voldoen aan uw eigen verwachtingen 

(bijvoorbeeld ‘een moeder mag niet kwaad worden op haar kind’ of ‘ik moet iedere dag nuttig invullen’ of ‘ik ben 

alleen tevreden als ik die klus voor het werk perfect afrond’) dan zult u zich schuldig voelen. U had beter moeten 

weten, u had beter moeten doen.  

Kijk of u uw verwachtingen bij kunt stellen. Dit kunnen verwachtingen ten opzichte van uzelf zijn. Maar ook ten 

opzichte van uw omgeving. Wanneer is het realistisch om iets te verwachten van uzelf of uw naaste en wanneer 

houdt u tegen beter weten in vast aan een bepaalde overtuiging? Omdat u dat als kind zo geleerd heeft, of omdat 

u denkt dat het zo hoort, dat uw omgeving het van u verwacht.  

Hieronder kunt u een aantal verwachtingen noteren die u in de weg zitten. Links de strenge variant. Rechts de 

milde.  

Mijn verwachting  – de strenge versie Mijn verwachting – de milde versie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

TIP 3: BEOEFEN DANKBAARHEID 
Wat is dankbaarheid precies? 

Het ervaren en uiten van dankbaarheid is een basis voor geluk. Het is voor iedereen anders. Het is verbazing, 

waardering, iets van de zonnige kant bekijken, iemand bedanken in uw leven, een god bedanken, het is uw 

‘zegeningen tellen’. Iets wat mijn oma jaren geleden al tegen mij zei.  

Dankbaarheid is ook dingen niet als vanzelfsprekend zien, een vorm van mindfulness en een manier om om te 

gaan met lastige gebeurtenissen in het leven. 

Dankbaarheid is vooral de tegenhanger van negatieve emoties. Het kan je humeur direct positief omschakelen en 

zodoende uw dag en leven veranderen. Toch zien de meeste mensen dankbaarheid als iets wat men eigenlijk 

alleen uit wanneer men een cadeautje krijgt of wanneer iemand iets voor u doet. 

Waarom is dankbaarheid nu belangrijk? 

Juist nu er veel dingen niet meer kunnen zoals voorheen, is het belangrijk om oog te hebben voor wat nu wel kan.  

Hierna volgen drie simpele manieren om dankbaarheid te beoefenen. Kies de manier die bij u past.  

 

 

  



 

DAGELIJKS DANKBAARHEIDSDAGBOEK 
Iedere dag drie dingen opschrijven waarvoor u dankbaar bent heeft een positief effect op uw welzijn. Uit 

onderzoek blijkt dat een kleine actie zoals die paar minuutjes nemen om u even te richten op de fijne en 

waardevolle momenten van de dag een significant verschil maken in hoe u zich voelt.  

Vandaag ben ik dankbaar voor… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



 

SCROLL UW CAMERAROL 
Kijk eens terug naar de foto’s die u de afgelopen tijd heeft gemaakt. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de camerarol 

op uw telefoon. Die foto’s maakte u waarschijnlijk niet voor niets. U wilde vastleggen hoe lekker die maaltijd was, 

hoe mooi de bloemen bloeien in de tuin.  

Uiteraard kunt u er ook een fotoalbum bijpakken. Of de foto’s op uw computer of camera terugkijken.  

Mocht u geen foto’s bij de hand hebben: kunt u zich een beeld voor de geest halen van een persoon, plek of 

moment waar u dankbaar voor bent?  

Omschrijf hieronder de foto of het beeld. Waarom heeft u voor deze foto / dit beeld  gekozen? 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

VOOR WIE BENT U DANKBAAR? 
Is er iemand in uw leven die u er nu doorheen helpt? Of die u in het verleden geholpen heeft in een lastige tijd?  

Laat diegene weten dat u dankbaar bent. Stuur een appje of kaartje. Bel even op. Laat een bloemetje bezorgen.  

Dankbaarheid voelen en het niet uiten is als het inpakken van een cadeau en het niet weggeven.  

Omschrijf hieronder wie u dankbaar bent  en wat u zou kunnen doen om deze persoon te bedanken.  

 
 
 
 
 
 

 


