
 

LIVESTREAM SOMBERHEID ~ DOWNLOAD 

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

preventiewerkers drie tips om beter om te gaan met somberheid 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.  
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NEERWAARTSE SPIRAAL 
Iedereen zit wel eens minder lekker in zijn/haar vel. Sombere en lusteloze dagen horen net zo goed bij het leven 

als vrolijke, zorgeloze dagen. Wanneer de sombere dagen echter aaneengeregen worden zonder dat er eens een 

zonnige dag tussen zit, is het belangrijk actief op zoek te gaan naar de dingen die u plezier geven in het leven.  

Mensen die somber door het leven gaan hebben vaak het gevoel dat ze zich in een neerwaartse spiraal bevinden. 

Ze voelen zich lusteloos en moe. Daardoor is de drempel om iets te ondernemen een stuk hoger. Uit bed komen 

kan al als een immens grote opgave voelen. Niets ondernemen kan echter aanleiding zijn voor negatieve 

gedachten en een nog somberder gevoel. Zo zakt men steeds verder af.  

Het doorbreken van de neerwaartse negatieve spiraal is dan ook van groot belang. Toch iets ondernemen, ook al 

heeft u geen zin, kan leiden tot positievere gedachten en een positiever gevoel.  

 

 

 



  

 

  

 

 

 

DENKEN – VOELEN - DOEN  
Onze gedachten, gevoelens en ons gedrag hangen met elkaar samen.  

Een gedachte als ‘ik ben toch nergens goed voor, niemand geeft om mij’ leidt tot een ander gevoel en ander 

gedrag dan de gedachte ‘ik ben de moeite waard’.  

Een somber gevoel leidt tot andere gedachten en ander gedrag dan een opgewekt gevoel.  

En iets leuks ondernemen leidt tot andere gedachten en gevoelens dan niets ondernemen.  

Het goede nieuws is dat wij dus richting kunnen geven aan ons denken, voelen en doen door datgene wat we 

denken, voelen en doen. Als we ons sombere gevoel willen aanpakken, kunnen we dat doen door onze gedachten 

en ons gedrag te veranderen. 

Daar gaan de tips van vandaag over.  

 

 

 



 

TIP 1: DAGELIJKSE ROUTINE  
Structuur aanbrengen in uw dagelijkse doen en laten zorgt voor houvast, duidelijkheid en overzicht. Het voorkomt 

dat lichaam en geest elke dag weer moeten schakelen en zich moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Zonder 

structuur bent u elke dag veel energie kwijt aan keuzes maken en het indelen van uw dag. Het hebben van een 

structuur schept een kader van waaruit u gemakkelijker in kunt spelen op wat de omgeving van u vraagt. 

Bij structuur en regelmaat kunt u denken aan opstaan en naar bed gaan op een vaste tijd, vaste tijden voor 

maaltijden, werk, sport en ook voor afspraken. Zeker in deze tijd, nu u waarschijnlijk meer tijd thuis doorbrengt, 

kan het verleidelijk zijn steeds later te gaan slapen, langer in bed te blijven in de ochtend en de dag in pyjama 

door te brengen. Niemand die u ziet. Geen probleem als u een keer tot diep in de nacht die spannende serie 

afkijkt. Of als u een gat in de dag slaapt. Maar als het onregelmatige regelmaat wordt, kunt u zich lusteloos en 

besluiteloos gaan voelen.  

Mensen die een gebrek aan structuur ervaren, hebben dikwijls ook de volgende klachten: 

Niet kunnen slapen ‘s nachts 

Omkeren van dag/nachtritme 

Het gevoel het overzicht kwijt te zijn 

Gebrek aan voldoening ervaren 

Uitstelgedrag 

 



  

STRUCTUUR IN UW LEVEN 
Wilt u weten hoe het gesteld is met de structuur in uw leven? Houd dan eens een week lang een schema bij 

waarin u noteert hoe laat u opstaat en gaat slapen. Ook de maaltijden, uw werktijden en afspraken kunt u 

noteren. 

Dag Opstaan Ontbijt Lunch Diner Werk Ontspanning Naar bed 

Maandag 
 
 

       

Dinsdag 
 
 

       

Woensdag 
 
 

       

Donderdag 
 
 

       

Vrijdag 
 
 

       

Zaterdag 
 
 

       

Zondag 
 
 

       

 

 



 

STRUCTUUR IN UW LEVEN 
Zit er veel variatie in uw dagen? En heeft u daarnaast last van de eerder genoemde klachten? Dan zou het u 

kunnen helpen om meer regelmaat in uw leven aan te brengen. Dat kunt u stapsgewijs doen, door bijvoorbeeld 

eerst eens te proberen om doordeweeks rond hetzelfde tijdstip op te staan. Gaat dat goed, dan kunt u een stap 

verder gaan door bijvoorbeeld meer regelmaat aan te brengen in uw maaltijden of werktijden.  

Stappen die u kunt zetten: 

Sta op een vaste tijd op 

Ga op een vaste tijd naar bed 

Plan uw maaltijden en activiteiten in  

Blijf niet de hele dag in pyjama rondlopen. Kleed u aan, ook al heeft u geen afspraak buiten de deur. 

Schrijf hieronder op met welke stap u wilt beginnen om meer structuur in uw leven aan te brengen. 

 

 

 



 

TIP 2: PLEZIERIGE ACTIVITEITEN 

Plan iedere dag iets plezierigs in. Heeft u een verwaarloosde hobby die u weer op kunt pakken? Wat vond u als 

kind leuk? Zijn er activiteiten die u nu laat schieten omdat u denkt ‘geen zin’?  

Leg de lat niet te hoog. U hoeft niet gelijk een lange wandeling te maken, een blokje om is een mooi begin. Geen 

Netflix marathon, start met één aflevering. Houd het klein, dan is de kans van slagen groter. En dat motiveert! 

Direct veel van uzelf vragen kan leiden tot falen waardoor u weer sombere gedachtes krijgt en de hele 

onderneming als mislukking ziet.  

Bij het plannen van leuke activiteiten is het verder van belang dat u er zelf invloed op uit kunt oefenen. Dus niet 

afwachten totdat iemand u belt, maar zelf de telefoon pakken of een appje sturen aan iemand die u mist. Zorg 

dat er voldoende variatie zit in de leuke dingen die u doet. Dus niet alleen maar met Netflix op de bank, maar ook 

een frisse neus halen of even bijkletsen met een goede vriend of vriendin.  

Maak een lijst van een stuk of twintig plezierige activiteiten die u dagelijks kunt doen. U kunt hierbij denken aan: 

een boek lezen – muziek luisteren – een blokje om – schilderen – yoga – bellen met een vriend(in) – een spelletje 

doen – een film kijken – een rondje fietsen – koken – dansen – gamen.  

Op internet zijn uitgebreide lijsten te vinden om u op ideeën te brengen. Bijvoorbeeld hier: 

https://niceday.app/library/plezierige-activiteitenlijst/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://niceday.app/library/plezierige-activiteitenlijst/


 

ACTIVITEITEN BIJHOUDEN 
In onderstaand schema kunt u noteren welke activiteiten u de komende tijd wilt inplannen. Daarachter kunt u per 

dag aankruisen welke activiteiten u heeft gedaan. In de onderste rij kunt u optellen hoeveel activiteiten u heeft 

gedaan.  

Activiteit Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Totaal aantal 
activiteiten 
 

       

  



 

TIP 3: VERANDER UW GEDACHTEN  
Dagelijks hebben we ruim 50.000 gedachten. Van die gedachten is 98 procent precies hetzelfde als gisteren. Deze 

gedachten leiden steeds weer tot hetzelfde resultaat. Hetzelfde gevoel, hetzelfde gedrag. Wilt u verandering? 

Verander dan uw gedachten!  

Het lastige hierbij is dat het merendeel van onze gedachten onbewust is. Door bewustwording van uw gedachten 

kunt u deze veranderen en uw leven een andere kant uit sturen. 

Een gedachte is een neurale verbinding in de hersenen. Bij herhaling wordt deze verbinding krachtiger (met name 

als de gedachte emotioneel geladen is). Bij negatieve en positieve gedachten spelen verschillende gedeeltes in uw 

hersenen een rol. Deze hersengebieden kunt u zien als spieren. Denkt u vaak negatief dan is vooral dat gedeelte 

in uw brein actief en overontwikkeld. Het positieve gedeelte is dan onderontwikkeld.  

Alle gedachten worden getoetst in ons ‘werkelijkheidscentrum’. Sommige gedachten nemen we al snel voor waar 

aan. Dat worden automatismen in ons denken (de zon komt op, uit de kraan komt water, ik lust graag chocola). 

Weten we iets niet zeker, dan vormen we een hypothese. Wordt deze vaak genoeg bevestigd dan nemen we deze 

gedachte ook voor waar aan. Deze hoeft echter niet waar te zijn! Zo kan ‘ik ben niet goed in sport’ net zo waar 

aanvoelen als ‘de zon komt op’.  

 

 

  



 

HET G-SCHEMA 
Psychologen hebben een hulpmiddel ontwikkeld om te achterhalen welke onbewuste gedachten u heeft. Dit 

noemen ze het g-schema. G-schema omdat alle termen die erin voorkomen (gebeurtenis, gedachte, gevoel, 

gedrag, gevolg) met de letter g beginnen.  

Het g-schema start met een gebeurtenis. Bijvoorbeeld het horen van een ambulance, iets uit uw handen laten 

vallen of een gesprek met de buurvrouw. Die gebeurtenis roept een emotie op. Bijvoorbeeld angst bij het horen 

van de ambulance, verdriet bij het laten vallen van uw favoriete koffiemok of blijdschap na het gesprek met de 

buurvrouw. Deze gebeurtenissen kunnen net zo gemakkelijk tot andere emoties leiden. Na het gesprek met de 

buurvrouw kunt u zich net zo goed teleurgesteld, jaloers of boos voelen.  

Laten we dit voorbeeld iets verder verduidelijken. De buurvrouw vertelt over een prachtig cadeau wat haar zoon 

heeft laten bezorgen. U kunt daarbij verschillende gedachten hebben: 

- “Wat fijn voor de buurvrouw. Deze opsteker kan ze goed gebruiken.” U voelt zich blij.  

- “Had ik maar iemand die mij iets leuks toestuurde. Niemand denkt aan mij.” U voelt zich verdrietig of eenzaam. 

- “Waarom is haar zoon zo attent en laat die van mij niks van zich horen?” U voelt zich jaloers, teleurgesteld of 

boos.  

Uw gedachten bepalen dus welke emotie u bij een bepaalde gebeurtenis heeft. Omdat het gedachteproces vaak 

grotendeels onbewust plaatsvindt, lijkt het dikwijls alsof gebeurtenissen direct tot gevoelens leiden. Dit is niet 

waar. In een flits van een seconde beoordeelt u de situatie. Is deze situatie fijn of vervelend? Bedreigend of veilig? 

Dit oordeel bepaalt hoe u zich voelt, en hoe u vervolgens handelt. Als u zich blij voelt zal het gesprekje met de 

buurvrouw een ander vervolg hebben dan wanneer er boosheid opborrelt. Belangrijk is dat u zich realiseert dat 

die emoties niet zo zeer met het gesprek te maken hebben, maar des te meer met uw oordeel / gedachte over 

dat gesprek.  

 

 

 

 



 

G-SCHEMA INVULLEN 
In het schema ziet u dit als volgt weergegeven: de gebeurtenis 

leidt tot een gedachte, de gedachte tot een gevoel, het gevoel 

tot uw gedrag en dat gedrag heeft weer een bepaald gevolg.  

Als u weinig aandacht schenkt aan dit proces hebben negatieve 

gedachten vrij spel. U belandt dan in de linkerkolom met 

bijbehorende negatieve gevoelens, gedragingen en gevolgen. 

Weet dat u altijd kunt sturen in uw gedachten. Tegenover 

iedere negatieve gedachte kunt u een helpende gedachte 

plaatsen. Een mildere, meer realistische gedachte die tot een 

positiever gevoel zal leiden.  

Wilt u achterhalen welke onbewuste negatieve gedachten u heeft? Dan kunt u voor uzelf een g-schema invullen. 

U start met het noteren van een gebeurtenis waar u een naar gevoel aan heeft overgehouden. Als u de 

gebeurtenis en het gevoel genoteerd heeft, probeer dan stil te staan bij uw gedachten. Welke gedachte, welk 

oordeel over de gebeurtenis zorgde voor dat gevoel? Als u deze gedachte weet op te sporen, kunt u deze 

gedachte toetsen. Mogelijk zit er een denkfout in.  

Gebeurtenis Gedachte Gevoel Gedrag Gevolg 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

 

  



 

DENKFOUTEN HERKENNEN 
In negatieve gedachten zijn vaak denkfouten terug te vinden. U heeft bijvoorbeeld veel meer aandacht voor het 

negatieve dan voor het positieve.  

Een voorbeeld. U kookt het lievelingsgerecht van uw partner. U heeft vreselijk uw best gedaan, maar eenmaal aan 

tafel merkt u dat u een belangrijk ingrediënt vergeten bent. U kunt uw schouders ophalen, lekker verder eten en 

het zien als variatie op uw recept. U kunt echter ook ontzettend balen en denken dat uw gerecht mislukt is. Dan 

maakt u een denkfout. U laat het al dan niet geslaagd zijn van het gerecht afhangen van het ontbreken van één 

ingrediënt. U heeft geen oog meer voor alles wat wel goed gegaan is. Bovendien: wat u als fout ziet, ziet de ander 

als experiment. Wie zegt dat u een gerecht steeds exact hetzelfde klaar moet maken?  

Hieronder enkele voorbeelden van denkfouten die veelvuldig gemaakt worden. 

De zwarte bril 

U heeft alleen aandacht voor wat (in uw ogen) fout gegaan is. U schenkt geen aandacht aan alles wat goed 

gegaan is. Stel u maakt een examen. U heeft vier fouten gemaakt. Als u vooral baalt van die vier fouten en vergeet 

dat u het merendeel van de opgaven goed gemaakt heeft, dan bekijkt u de situatie door een zwarte bril.  

Alles of niets denken 

U denkt in termen van nooit / altijd, alles / niets, iedereen / niemand. Laat u een mooi koffiekopje op de grond 

kletteren en denkt u: “Ik laat ook altijd alles vallen.” Dan denkt u in termen van alles of niets. Hoogstwaarschijnlijk 

staat er namelijk nog wel een kopje in de kast wat nog niet gesneuveld is.  

Gedachten lezen 

Mensen zijn groepsdieren. Bij de groep horen is erg belangrijk voor ze. Veel mensen zijn daarom bang voor 

afwijzing. Dikwijls vullen ze die afwijzende gedachten al in voor de ander, zonder daadwerkelijk te weten wat de 

ander denkt. Trekt de ander een bedenkelijk gezicht, dan denkt u: “Hij zal me wel een sukkel vinden.” 

 



 

DENKFOUTEN HERKENNEN  

Toekomst voorspellen 

U denkt al vooruit aan wat er in de toekomst fout zou kunnen gaan. Aan hoe u dat examen gaat verprutsen, aan 

hoe dat gesprek helemaal uit de hand loopt, aan hoe u van uw fiets valt en in het ziekenhuis terecht komt.  

Denken in termen van moeten 

Als u denkt in termen van moeten (of niet mogen) bent u erg streng voor uzelf en uw omgeving. U stelt hoge 

eisen aan uzelf en aan anderen. Gedachten als: “Ik moet slagen, ik mag niet falen” brengen veel spanning met zich 

mee, waardoor presteren juist lastiger wordt.  

Emotioneel redeneren 

Soms vertalen mensen hun gevoel naar een feit: “Ik voel me een niksnut dus ik ben een niksnut”. Of “Ik voel me 

kwaad dus die ander zal me inderdaad schofterig behandeld hebben.” 

Misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel 

U voelt zich verantwoordelijk terwijl u dat niet bent. Ook al kunt u geen invloed uitoefenen op de situatie of ligt 

de verantwoording voor dat project bij een collega, toch heeft u het gevoel dat het uw schuld is wanneer er iets 

mis gaat.  

Herkent u deze denkfouten? Noteer hieronder een aantal negatieve gedachten die u dikwijls heeft en kijk of u 

denkfouten kunt achterhalen.  

Gedachte Denkfout 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

HELPENDE GEDACHTEN FORMULEREN 
Bedenk welke gedachte u tegenover de negatieve gedachte kunt zetten. Welke gedachte is milder en geeft meer 

rust? Wat zou u tegen een lieve vriendin of uw kinderen zeggen? Hoe zou u over een jaar tegen de situatie 

aankijken?  

Noteer hieronder helpende gedachten die u verder gaan brengen dan uw automatische negatieve gedachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


