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werkboek

Solve, Think, Act&do, Act&dare, Relax... and repeat!

Think
Dit boekje is van



Samenvatting THINK

• Je persoonlijkheid bestaat uit drie delen:

 • Gedachten

 • Gevoel

 • Gedrag

• Wat je denkt, voelt en doet hangt af van gebeurtenissen. Een Gebeurtenis leidt tot een Gedachte, 

 een Gedachte leidt tot een Gevoel, een Gevoel leidt weer tot Gedrag dat vaak ook nog een Gevolg heeft.  

 We noemen dit de 5G's: 

 Gebeurtenis → Gedachte → Gevoel → Gedrag → Gevolg.

 De volgorde van die 5G’s is belangrijk. Je gevoel ontstaat namelijk niet zomaar, daar is eerst een gedachte aan  

 vooraf gegaan. 

• Iedereen heeft automatische gedachten. Er zijn twee soorten:

• Niet-helpende gedachten, zoals ‘Dit gaat me nooit lukken’. Deze gedachten geven je een  

 slecht/somber of bang gevoel. 

• Helpende gedachten, zoals ‘Dit gaat me lukken’. Deze gedachten geven je een goed/blij gevoel. 

• Als je somber, gestrest of angstig bent, heb je vaak niet-helpende gedachten. Doordat je deze gedachten vaak 

hebt, ga je er in geloven, je denkt dat ze waar zijn.

• Het 7-stappenplan is bedoeld om niet-helpende gedachten te herkennen en te vervangen door helpende 

gedachten. Het 7-stappenplan heeft de volgende stappen:

1. Vul een 5G-schema in

 Beschrijf de Gebeurtenis, de Gedachte, het Gevoel, het Gedrag en het Gevolg.

2.  Beoordeel hoe geloofwaardig de gedachte is

 1 = helemaal niet geloofwaardig 

 10 = heel erg geloofwaardig

3.  Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte

 Geldige bewijzen zijn bewijzen die anderen ook kunnen zien (dus feiten).

4. Kies het sterkste tegenbewijs

5.  Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte 

 Wat is je nieuwe Gevoel en Gedrag? Wat is het nieuwe Gevolg?

6.  Beoordeel hoe geloofwaardig de helpende gedachte is

 1 = helemaal niet geloofwaardig 

 10 = heel erg geloofwaardig

7. Beoordeel hoe geloofwaardig de niet-helpende gedachte nu is

 1 = helemaal niet geloofwaardig 

 10 = heel erg geloofwaardig

• Het 7-stappenplan kan je helpen om weer positiever tegen jezelf, de wereld en de toekomst aan te kijken. Het 

7-stappenplan is niet gemakkelijk, regelmatig oefenen helpt!



Think: bijeenkomst 1

 Doelen:

• Je kent het verschil tussen gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg (de 5G’s).

• Je weet wat de vijf G’s met elkaar te maken hebben en wat het 5G-schema is.

• Je kent het verschil tussen niet-helpende gedachten en helpende gedachten en weet welk gevoel deze 

gedachten oproepen. 

• Je kunt een 5G-schema invullen.

 Wat gaan we doen vandaag?

1.1 Start            2 min.

1.2 Gedachten, gevoel, gedrag: wat is wat?       15 min.

1.3 De link tussen een gebeurtenis, je gedachte, je gevoel, je gedrag en het gevolg   10 min.

1.4 Automatische gedachten         15 min

1.5 Aan de slag met 5G-schema’s        10 min.

1.6 Evaluatie           5 min.

1.7 Thuisoefeningen          3 min.

1.1 Start 

Deze bijeenkomst gaat over hoe je gedachten invloed hebben op je gevoel en je gedrag.

1.2 Gedachten, gevoel, gedrag: wat is wat?

 

OEFENING 1: Jouw persoonlijkheid

We gaan eerst aan de slag met de middelste drie G’s: Gedachte, Gevoel en Gedrag. Die hebben veel te maken met 

wie jij bent, je persoonlijkheid.

Gedachte    Wat denk je nu?    

    Wat zou je denken als ...?  

    

Gevoel    Wat voel je nu?   

    Wat zou je voelen als ...?  

Gedrag    Wat doe je nu?   

    Wat zou je doen als ...?  
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OEFENING 2: De vier basisemoties

De vier bekendste gevoelens/basisemoties zijn: blij, boos, bang, bedroefd (4 B’s). 

  Blij   Boos   Bang   Bedroefd

Schrijf bij elke emotie andere woorden op die ongeveer over hetzelfde gevoel gaan. Bij ‘blij’ kun je bijvoorbeeld het 

woord ‘gelukkig’ zetten. 

 

 • 

 • 

Blij  

 • 

 • 

Boos 

 • 

 • 

Bang 

 • 

 • 

Bedroefd 
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1.3 De link tussen een gebeurtenis, je gedachte, je gevoel,  

je gedrag en het gevolg 

UITLEG: De 5G’s

Een gebeurtenis, je gedachte, je gevoel, je gedrag en het gevolg hebben met elkaar te maken. 

Dit schema heet het ‘5G-schema’, omdat er 5 woorden in staan die beginnen met een G:  

Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg. 

De 5G’s beïnvloeden elkaar:   Gebeurtenis → Gedachte → Gevoel → Gedrag → Gevolg

Je gevoel ontstaat dus niet zomaar, maar heeft te maken met je gedachte, hoe jij over iets denkt. Hoe je over iets 

denkt, bepaalt ook erg wat je doet (Gedrag) en hoe het verder gaat (Gevolg): je gedrag en het gevolg zijn het resultaat 

van hoe je denkt over de gebeurtenis en hoe je je daarbij voelt.

Niet iedereen denkt hetzelfde bij een bepaalde gebeurtenis. Verschillende mensen kunnen over precies dezelfde 

gebeurtenis verschillende gedachten hebben. Die gedachten maken dat ze zich ook weer anders voelen en andere 

dingen doen die weer andere gevolgen hebben. Dus precies dezelfde gebeurtenis, maar andere gedachten, gevoelens, 

gedrag en gevolgen. Wat zou bijv. de buurvrouw, je gymleraar of een bekende rapper of vlogger denken in deze situatie?

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:
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1.4 Automatische gedachten

UITLEG: Twee soorten automatische gedachten 

De gedachte die je hebt bij een bepaalde gebeurtenis, ontstaat vaak zo snel dat je niet eens door hebt dat je de 

gedachte hebt. Het lijkt soms wel of gedachten ‘automatisch’ in je hoofd opkomen. Het lijkt dan alsof een situatie 

direct voor een bepaald gevoel zorgt, maar eigenlijk is het de gedachte die voor dat gevoel zorgt.

Iedereen heeft automatische gedachten. Er zijn twee soorten:

• Niet-helpende gedachten: Dit zijn gedachten die je niet helpen je doel te bereiken. Ze maken je zwakker, somber 

of angstig en richten zich op de dingen die niet goed zijn en fout gaan. Ze leveren onnodige extra stress op.  

Bijvoorbeeld: ‘Dit gaat me nooit lukken’, ‘Ik kan ook nooit iets goed doen’, ‘Ik sta ook altijd in de verkeerde rij bij 

de kassa’, ‘Als ik mijn tekst vergeet gaat iedereen lachen’. 

• Helpende gedachten: Dit zijn gedachten die je helpen je doel te bereiken. Ze maken je sterk, vrolijk en 

helpen je te focussen op de dingen die goed zijn en goed gaan.  

Bijvoorbeeld: ‘Dit gaat me lukken’, ‘Er zijn best veel dingen die ik goed kan’, ‘De rij bij de kassa gaat altijd sneller 

dan ik denk’, ‘Als ik mijn tekst vergeet wacht iedereen rustig af’. 

OEFENING 3: Niet-helpende en helpende gedachten

Hieronder staat een lijst met niet-helpende gedachten. Welke gedachten heb jij wel eens? Kruis deze aan.

 Er is geen liefde in deze wereld.

 Het niet oké om zenuwachtig te zijn.

 Alles gaat altijd fout.

 Niemand vindt mij leuk.

 Ik zal nooit een leuke vriend(in) vinden.

 Iedereen die me aardig vindt, kent me niet zoals ik echt ben.

 Ik ben niet goed genoeg.

 Het leven heeft geen zin.

 Ik ben lelijk.

 Wat ik echt wil, zal ik nooit vinden.

 Als ik iets over mezelf vertel vinden anderen dat saai.

 Ik zal nooit van iemand kunnen houden.

 Ik zal nooit over mijn angst heen komen.

 Ik ben niets waard.

 Wat maakt het ook allemaal uit.

 Ik moet het goed doen, anders  

 Alles is mijn schuld.

 Als anderen zien dat ik bloos zullen ze me uitlachen.

 Niemand houdt van mij.

 Ik heb niet genoeg talenten om succes te hebben in het leven.

 Bij anderen gaat alles goed, alleen bij mij niet.

 Mijn sombere gevoelens zullen nooit meer overgaan; dit zal altijd zo blijven.

 Ik kan het niet.

 Waarom zou ik de moeite nemen om ’s ochtends op te staan?

 Was ik maar dood.

 Het maakt niet uit hoe hard ik mijn best doe, ik doe het toch nooit goed.

 Het leven is oneerlijk.

 Ik zal nooit echt goede vrienden maken.

 Er is iets mis met mij.

 Ik ben lang niet zo goed/leuk/mooi als  

 Mijn angst is sterker dan ik.

 Als ik gespannen ben, kan iedereen dat zien.
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 Als iets fout gaat, durf ik het daarna niet meer.

 Als ik een black-out krijg, weet ik niet wat ik moet doen.

 Anders, namelijk  

 Anders, namelijk  

Welke niet-helpende gedachten heb jij het vaakst? Maak hiervan je eigen top-3 niet-helpende gedachten:

1. 

2. 

3. 

Hieronder staat een lijst met helpende gedachten. Welke gedachten heb jij wel eens? Kruis deze aan.

 Ook al gaat niet alles zoals ik wil, ik sla me er wel doorheen.

 Ik ben goed zoals ik ben.

 Ik ben een doorzetter.

 Iets niet weten/kunnen, is niet erg.

 Het is oké om zenuwachtig te zijn.

 Anderen vinden het fijn om bij mij te zijn.

 Ik kan goed luisteren.

 Ik heb een goed gevoel voor humor.

 Ik vind ook weleens dat een vriend iets saais vertelt, maar dan is het nog wel mijn vriend.

 Echte vrienden blijven, ook als je soms iets saais vertelt of een fout maakt.

 Mijn vrienden nemen me zoals ik ben.

 Ik mag mezelf zijn.

 Ik doe gewoon mijn best, meer kan ik niet doen.

 Het leven is interessant.

 Als anderen zien dat ik bloos, zullen ze dat herkennen.

 Ik kan het wel.

 Zelfs als het een regenachtige dag is, kan ik mezelf goed vermaken.

 Ik ben niet meer en niet minder dan een ander.

 Voor ieder probleem dat zich voor doet, vind ik wel een oplossing.

 Ik ben sterker dan mijn angst.

 Als ik gespannen ben, is dat niet aan mij te zien.

 Ik vertrouw erop dat mijn somberheid over zal gaan.

 Ik heb best vaak geluk.

 Als iets fout gaat, probeer ik het gewoon nog een keer.

 Van proberen kun je leren.

 Ik geniet van de kleine dingen. 

 Ik krijg vaak een compliment, omdat ik dingen goed doe.

 Ik heb een goed gevoel over de toekomst.

 Als ik iets over mezelf vertel, vinden anderen dat interessant.

 Ik zal over mijn angst heen komen.

 Iedereen maakt fouten. 

 Als ik een black-out krijg, kom ik er daarna wel weer uit.

 Anders, namelijk 

 Anders, namelijk 
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Welke helpende gedachten geven jou een fijn gevoel of zorgen ervoor dat je wel durft te doen waar je bang 

voor bent (ook al is het maar voor even)? Maak hiervan je eigen top-3 helpende gedachten:

1. 

2. 

3. 

UITLEG: Je gevoel veranderen, kan dat en hoe?

Als je somber of angstig bent, wil je dat je gevoel verandert. Je wilt je minder somber of bang voelen. Maar je gevoel 

is niet zo makkelijk te veranderen. Misschien heb je wel eens tegen jezelf gezegd als je je somber of verdrietig 

voelde: ‘Vandaag probeer ik wat blijer te zijn’. Maar dat werkt niet. Of misschien dacht je: ‘Vandaag ben ik minder bang’. 

Maar ook dat werkt niet. Waar we tijdens deze module mee gaan oefenen, is het veranderen van je niet-helpende 

gedachten. Als je je niet-helpende gedachten verandert, zal waarschijnlijk ook je gevoel veranderen. En dat gevoel 

maakt dat je andere dingen gaat doen. Niet-helpende gedachten geven je namelijk een slecht of bang gevoel, 

helpende gedachten geven je een fijn of minder bang gevoel. 

Het veranderen van je niet-helpende gedachten lukt niet van de ene op de andere dag; dat kost tijd. Heb geduld en 

oefen ermee, je zult zien dat het na verloop van tijd beter gaat. Net als met sporten: je kunt ook niet in een keer de 

marathon lopen. Je moet daarvoor trainen, je conditie opbouwen. Zo is het ook met anders leren denken.

UITLEG: Ander gedrag en andere gevolgen

Als je anders gaat denken, hoort daar ook ander gedrag bij. Als je bijvoorbeeld denkt: ‘Ze vinden me vast stom’, dan 

gedraag je je misschien wat onopvallend of zeg je maar niks. Het onhandige is, dat mensen je dan ook minder goed 

leren kennen. Niet-helpende gedachten hebben vaak van dat soort nadelen. Als je denkt: ‘Mijn vrienden mogen me wel 

en dat is het belangrijkste’, dan hoort daarbij dat je wél open bent of grapjes maakt, en dan voel je je vaak beter. Vaak 

zijn de gevolgen op korte termijn anders dan op de lange termijn: 

• Nu… is het makkelijker om niks te zeggen, maar later… leren ze je niet goed kennen. 

• Nu… is het best lastig en neem je risico door dingen over jezelf te vertellen, maar later… is dat leuker voor je 

vriendschappen.

OEFENING 4: De zones

De ene kant van de ruimte is de ‘niet-helpende gedachten-zone’, de andere kant is de ‘helpende gedachten-zone’. De 

ene helft van de groep gaat in de 'niet-helpende gedachten-zone' staan en de andere helft in de 'helpende gedachten-

zone’. De groepstrainer vertelt een paar gebeurtenissen. Als je in de ‘niet-helpende gedachten-zone’ staat, bedenk 

je een niet-helpende gedachte, dus een gedachte die je somber of angstig maakt. Noem ook wat je zou doen, als je de 

niet-helpende gedachte zou hebben. Welke voor- en nadelen zie je op de korte en lange termijn? Als je in de ‘helpende 

gedachten-zone’ staat, bedenk je een helpende gedachte, dus een gedachte die je sterk en vrolijk maakt. Noem ook 

wat je zou doen als je de helpende-gedachte zou hebben. Zie je voor- en nadelen op zowel korte als lange termijn? 

Je mag best een beetje overdrijven: Hoe gekker je gedachte, hoe beter! 

1.5 Aan de slag met 5G-schema’s 

OEFENING 5: 5G-schema’s invullen

Bedenk met elkaar een aantal leuke en lastige gebeurtenissen en zet deze gebeurtenissen in onderstaande 5G-schema’s. 

Een leuke gebeurtenis is een gebeurtenis waarbij je een prettig/blij gevoel krijgt. Zet deze in het eerste schema (met de 

blije smiley). Een lastige gebeurtenis is een gebeurtenis waarbij je een somber/bang gevoel krijgt. Zet deze in het tweede 

schema (met de bedroefde smiley).
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1.6 Evaluatie

 

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

1.7 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Jouw top-3 helpende gedachten

In oefening 3 van deze bijeenkomst (blz. 8) heb je een top-3 helpende gedachten gemaakt. Bedenk een manier om 

aankomende week steeds herinnerd te worden aan deze helpende gedachten. Schrijf ze op een briefje dat je ergens 

opplakt/hangt waar je het vaak kunt zien of zet ze als dagelijkse herinnering in je telefoon. Bedenk iets dat bij jou past!

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:
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THUISOEFENING 2: 5G-schema’s invullen

Probeer voor de komende bijeenkomst vier 5G-schema’s in te vullen. Kies zowel twee leuke gebeurtenissen als 

twee lastige gebeurtenissen die je aankomende week gaat meemaken. Een leuke gebeurtenis is een gebeurtenis 

waarbij je een prettig/blij gevoel krijgt (deze zet je in een schema met de blije smiley). Een lastige gebeurtenis is een 

gebeurtenis waarbij je een somber/bang gevoel krijgt (deze zet je in een schema met de bedroefde smiley).

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:
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Think: bijeenkomst 2

 Doelen:

• Je weet dat er verschillende soorten niet-helpende gedachten zijn.

• Je kunt niet-helpende gedachten bij jezelf herkennen.

• Je kunt niet-helpende gedachten uitdagen met behulp van het 7-stappenplan.

 Wat gaan we doen vandaag?

2.1  Start          2 min. 

2.2  Thuisoefeningen bespreken       5 min.

2.3  Voorbeelden van niet-helpende gedachten     10 min.

2.4  Het 7-stappenplan        35 min.

2.5  Evaluatie         5 min.

2.6  Thuisoefeningen        3 min.

2.1 Start 

Deze bijeenkomst gaat over niet-helpende gedachten. Je leert hoe je niet-helpende gedachten kunt vervangen door 

helpende gedachten.

2.2 Thuisoefeningen bespreken

2.3 Voorbeelden van niet-helpende gedachten

UITLEG: Niet-helpende gedachten

Er zijn veel verschillende soorten niet-helpende gedachten. Dit zijn een aantal voorbeelden:

1. Overdreven gedachten: Je overdrijft in je gedachten en denkt in zwart-wit of alles-of-niets. Je gebruikt 

woorden als ‘altijd’, ‘nooit’, ‘niemand’. 

Bijvoorbeeld: 

• 'Ik vind alles eng.’

• ‘Het gaat altijd mis bij mij.’

• ‘Ik doe het ook nooit goed.’

• ‘Niemand vindt mij aardig.’

• Je hebt van de acht toetsen één toets niet gehaald. Je denkt: ‘Wat ben ik stom. Ik kan ook niets’.

• ‘Ik durf niets.’

2. De negatieve filter: Je geeft vooral aandacht aan de negatieve kanten van iets, terwijl er ook positieve kanten zijn.

 Bijvoorbeeld: 

• Je bent naar de kapper geweest en vraagt je vrienden wat ze van je nieuwe kapsel vinden. Drie vrienden 

vinden het leuk en één vindt het te kort. Je denkt: ‘Mijn haar zit stom’. 

• Je hebt net een presentatie gehouden en iedereen heeft je complimenten gegeven over hoe goed het ging, 

behalve een klasgenoot die vond dat je te veel stiltes liet vallen. Je denkt: ‘Mijn presentatie was niet goed, ik 

liet te veel stiltes vallen’.
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3. Gedachten lezen: Je denkt te weten wat er in het hoofd van iemand anders om gaat. Je denkt bijvoorbeeld 

dat iemand negatief op je reageert of negatief over je denkt. 

 Bijvoorbeeld: 

• Je loopt over straat en ziet een jongen uit je klas. Hij groet je niet en loopt zomaar voorbij. Je denkt:  

‘Hij negeert me, omdat hij me niet mag’. 

• Je spreekt een groepje klasgenoten aan in de pauze. Ze kijken je niet aan en gaan door met hun gesprek. Je 

denkt: ‘Ze vinden het niet leuk dat ik er bij kom staan’.

4. De toekomst voorspellen: Je denkt te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.  

 Bijvoorbeeld:

• Je zit al langere tijd in een dip. Je denkt: ‘Mijn sombere gevoelens zullen nooit meer overgaan, dit zal altijd zo blijven’.

• Je hebt een herkansing en denkt: ‘Ik weet nu al dat ik deze toets weer ga verknallen’

5. Jezelf de schuld geven: Als iets fout gaat, geef je hiervan jezelf de schuld. Als iets goed gaat, dan komt dat 

door een ander.  

Bijvoorbeeld:

• Je moeder voelt zich verdrietig, onder andere omdat er thuis vaak ruzie is. Je denkt: ‘Het is mijn schuld dat mijn 

moeder verdrietig is, ik faal als kind, ik moet haar gelukkig maken’

• Je komt op een feestje en er valt een stilte. Je denkt: ‘Zie je wel, overal waar ik kom wordt het saai en gênant’.

• Jullie groepje krijgt een onvoldoende voor de groepspresentatie. Je denkt: ‘Als ik niet in dit groepje zat, hadden 

ze vast een voldoende’.

6. ‘Moeten’ en ‘niet-moeten’: Je probeert jezelf te motiveren met gedachten als ‘Ik moet …’ of ‘Ik moet niet…’.  

Deze gedachten zorgen ervoor dat je vindt dat je je aanstelt en een schuldgevoel krijgt.  

Bijvoorbeeld: 

• Je hebt lieve ouders, leuke vrienden en het gaat goed op school. Je denkt: ‘Ik moet gelukkig zijn’. Je voelt je 

schuldig en ondankbaar. 

• Je hebt een kleine rol in de schoolmusical. Je denkt: ‘Ik moet niet zo zenuwachtig zijn, ik heb maar een kleine 

rol’. Je voelt je bang en vindt dat je je niet zo moet aanstellen.

OEFENING 1: Welke niet-helpende gedachten heb jij wel eens? 

Wat waren jouw top-3 niet-helpende gedachten ook alweer? Blader terug naar oefening 3 van bijeenkomst 1 (blz. 7).

Kun je herkennen wat voor soort niet-helpende gedachten dit zijn? Kruis aan welk(e) soort(en) niet-helpende 

gedachten jij wel eens hebt. Dit kunnen er meerdere zijn: 

 Overdreven gedachten

 De negatieve filter

 Gedachten lezen

 De toekomst voorspellen

 Jezelf de schuld geven

 ‘Moeten’ en ‘niet-moeten’
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2.4 Het 7-stappenplan

UITLEG: Niet-helpende gedachten afleren

Als je somber of angstig bent, heb je vaak niet-helpende gedachten. Deze gedachten komen niet zomaar ergens vandaan. 

Je hebt ze door de tijd heen aangeleerd, vanaf dat je een kind was tot nu. Voor jou zijn deze gedachten compleet normaal 

geworden. Daarom herken je ze vaak ook niet bij jezelf. Je bent eraan gewend geraakt dat je zo denkt. Doordat je deze 

gedachten vaak hebt, ga je er ook in geloven, je denkt dat ze waar zijn. Je denkt bijvoorbeeld dat je écht niets 

durft of dat je écht nooit gelukkig zult worden. Dit levert je heel veel onnodige stress en sombere of bange gevoelens op.

Dat je je niet-helpende gedachten door de tijd heen hebt aangeleerd, betekent dat je ze ook weer kunt afleren. Je kunt 

leren herkennen welke gedachten niet helpend zijn en vervolgens helpende gedachten hiervoor in de plaats zetten. 

Hierdoor kun je weer positiever tegen jezelf, de wereld en de toekomst aan kijken. Dat is niet makkelijk, maar lukt bij 

de meeste jongeren met somberheid of angstklachten wel. Het 7-stappenplan kan je daarbij helpen!

VOORBEELD: Het 7-stappenplan van Daan

De toetsweek begint over één week en Daan moet vijf toetsen leren. Hij voelt zich somber/bedroefd. Laten we eens 

kijken welke gedachte maakt dat hij zich somber/bedroefd voelt (stap 1). 

Voor Daan is deze gedachte ‘Het gaat me nooit lukken om alles te leren’ heel erg geloofwaardig. Hij denkt écht dat 

het hem nooit gaat lukken om alle vijf toetsen te leren. Als Daan bij stap 2 moet aangeven hoe geloofwaardig hij zijn 

gedachte vindt, geeft hij een 9.

Maar hoe weet Daan zo zeker dat deze gedachte klopt? Is het wel écht zo dat het hem nooit gaat lukken? Overdrijft 

hij niet een beetje? Heeft Daan bewijzen dat zijn gedachte waar is? In stap 3 bedenkt hij bewijzen voor en tegen zijn 

gedachte. 

STAP 1: Vul een 5G-schema in.

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

Voor Daan zegt: Mijn gedachte klopt, want …

•  Het is veel te veel stof

•  Ik kan me vaak niet goed concentreren

Tegen  Daan zegt: Mijn gedachte klopt niet, want …

•  De vorige keer lukte het me ook om alles te leren

•  Ik heb goed opgelet tijdens de lessen

•  Ik heb nog een week tijd om te leren

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte? 

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

De toetsweek begint 

over één week. Daan 

moet vijf toetsen 

leren.

Gedachte

Wat denk je?

Het gaat me nooit 

lukken om alles te 

leren.

Gevoel

Hoe voel je je?

Bedroefd / somber

Gedrag

Wat doe je?

Een serie kijken en 

het leren voor de 

toetsen uitstellen.

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu: even ontspannen

Later: stress want er 

is nóg minder tijd om 

te leren
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Daan heeft nu verschillende bewijzen voor en tegen zijn gedachte bedacht. Bij stap 4 moet hij het tegenbewijs 

omcirkelen dat hij zelf het sterkst vindt. Daan omcirkelt het tegenbewijs: ‘Ik heb nog een week tijd om te leren’.

Met dit tegenbewijs in zijn achterhoofd, kan Daan vervolgens een helpende gedachte bedenken (stap 5). De helpende 

gedachte is vaak het tegenovergestelde van de niet-helpende gedachte.

 ‘Het gaat me nooit lukken om alles te leren’ ← → ‘Het gaat me vast wel lukken om alles te leren’

Daan onderbouwt zijn helpende gedachte met het sterkste tegenbewijs dat hij heeft omcirkeld. 

 ‘Het gaat me vast wel lukken om alles te leren, want ik heb nog een week tijd om te leren’

Daan zet zijn helpende gedachte in het schema hieronder. Deze helpende gedachte heeft automatisch invloed op zijn 

gevoel. Daan voelt zich minder somber dan eerst.

Daan heeft nu een helpende gedachte bedacht. Maar hoe geloofwaardig is deze gedachte eigenlijk voor hem? (stap 6). 

Daan vindt zijn helpende gedachte op zich wel geloofwaardig. Hij heeft er namelijk bewijs voor: ‘Ik heb nog een week 

tijd om te leren’. Hij geeft de geloofwaardigheid van zijn helpende gedachte daarom een 7.

Vervolgens kijkt Daan nog even terug naar de niet-helpende gedachte die hij eerst had (in het eerste 5G-schema). 

Hoe geloofwaardig vindt hij deze gedachte nu (stap 7)? Daan vindt de niet-helpende gedachte nu niet meer heel 

geloofwaardig. Hij geeft de gedachte een 6.

Wat is er gebeurd door het 7-stappenplan?

1. De niet-helpende gedachte van Daan is minder geloofwaardig geworden (van een 9 naar een 6).

2. De helpende gedachte van Daan (cijfer 7) is nu geloofwaardiger dan zijn niet-helpende gedachte (cijfer 6).

3. Daan is minder somber geworden.

OEFENING 2: Aan de slag met het 7-stappenplan!

In deze oefening ga je zelf aan de slag met het 7-stappenplan. 

STAP 4: Omcirkel het sterkste tegenbewijs. 

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg? 

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte? 

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STAP 7: Hoe geloofwaardig is de niet-helpende gedachte nu? 

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helpende Gedachte

Het gaat vast me wel lukken 

om alles te leren (want ik 

heb nog een week tijd om 

te leren)

Nieuw Gevoel

Minder somber

Nieuw Gedrag

Een planning maken en 

starten met leren 

Nieuw Gevolg

Nu: geen stress want 

genoeg tijd om te leren

Later: grotere kans op 

goede cijfers
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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? 
Vind je het lastig? Dat is niet erg. Het is niet gemakkelijk om je niet-helpende gedachten te vervangen 

door helpende gedachten. Regelmatig oefenen is het enige dat daarbij helpt. Je zult merken dat het 

straks steeds gemakkelijker gaat. Volhouden is belangrijk, want als je het eenmaal snapt, kan het je echt 

helpen om minder somber/angstig te zijn!

2.5 Evaluatie

 

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

2.6 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Oefenen met het 7-stappenplan

In deze oefening ga je hetzelfde doen als je hebt gedaan in oefening 2 van deze bijeenkomst. Je checkt de 

geloofwaardigheid van je niet-helpende gedachte en bedenkt een helpende gedachte. Dit doe je aan de hand van het 

7-stappenplan. Dit kan je helpen om je minder somber of bang te voelen.

Vul voor tenminste twee lastige situaties die je aankomende week meemaakt een 7-stappenplan in. Als je er meer wilt 

doen, mag dat. Er staan extra schema’s achterin het werkboek. Als je er niet helemaal uit komt, blader dan even terug 

naar oefening 2 (blz. 15 en 16).
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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Think: bijeenkomst 3

 Doelen:

• Je snapt wat er is besproken in bijeenkomst 1 en 2 en kunt dit toepassen in lastige situaties.

 Wat gaan we doen vandaag?

3.1  Start       2 min. 

3.2  Thuisoefeningen bespreken    20 min.

3.3  The battle      30 min.

3.4  Evaluatie      5 min.

3.5  Thuisoefeningen     3 min.

3.1 Start

In deze bijeenkomst kijken we terug op bijeenkomst 1 en 2. Als je nog vragen hebt of er dingen onduidelijk zijn, dan 

gaan we hier nog even op in. Verder gaan we een spel doen. 

3.2 Thuisoefeningen bespreken

3.3 The battle

OEFENING 1: The battle

In deze oefening gaan we met elkaar discussiëren over hoe geloofwaardig bepaalde niet-helpende gedachten zijn. 

De groep wordt opgedeeld in twee kleine groepjes: 

• De voorstanders: Zij vinden de gedachte heel erg geloofwaardig (cijfer 10). Ze bedenken zoveel mogelijk 

bewijzen voor de gedachte. 

• De tegenstanders: Zij vinden de gedachte helemaal niet geloofwaardig (cijfer 1). Ze bedenken zoveel 

mogelijk bewijzen tegen de gedachte.

20



STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jullie? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3 (RONDE 1): De VOORSTANDERS bedenken zoveel mogelijk bewijzen VOOR de gedachte. De TEGENSTANDERS 

bedenken zoveel mogelijk bewijzen TEGEN de gedachte. Bereid jullie voor om in 1 minuut de bewijzen te presenteren.

STAP 3 (RONDE 2): De VOORSTANDERS bedenken nog meer bewijzen VOOR de gedachte. De TEGENSTANDERS 

nog meer bewijzen TEGEN de gedachte. Bereid jullie voor om in 1 minuut te reageren op de andere groep.

STAP 4: De TRAINER kiest de sterkste groep en het sterkste bewijs.

STAP 5: De TEGENSTANDERS bedenken met dit bewijs een helpende gedachte.

STAP 6: De TRAINER geeft aan hoe geloofwaardig hij/zij de helpende gedachte vindt.

STAP 7: De VOORSTANDERS kijken nogmaals naar de geloofwaardigheid van de niet-helpende gedachte. Zijn ze van 

gedachten veranderd door de bewijzen van de TEGENSTANDERS?

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor De gedachte klopt, want … Tegen  De gedachte klopt niet, want …

Voor De gedachte klopt, want … Tegen  De gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Ik zit in de groep:

 voorstanders

 tegenstanders

Battle 1

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jullie? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3 (RONDE 1): De VOORSTANDERS bedenken zoveel mogelijk bewijzen VOOR de gedachte. De TEGENSTANDERS 

bedenken zoveel mogelijk bewijzen TEGEN de gedachte. Bereid jullie voor om in 1 minuut de bewijzen te presenteren.

STAP 3 (RONDE 2): De VOORSTANDERS bedenken nog meer bewijzen VOOR de gedachte. De TEGENSTANDERS 

nog meer bewijzen TEGEN de gedachte. Bereid jullie voor om in 1 minuut te reageren op de andere groep.

STAP 4: De TRAINER kiest de sterkste groep en het sterkste bewijs.

STAP 5: De TEGENSTANDERS bedenken met dit bewijs een helpende gedachte.

STAP 6: De TRAINER geeft aan hoe geloofwaardig hij/zij de helpende gedachte vindt.

STAP 7: De VOORSTANDERS kijken nogmaals naar de geloofwaardigheid van de niet-helpende gedachte. Zijn ze van 

gedachten veranderd door de bewijzen van de TEGENSTANDERS?

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor De gedachte klopt, want … Tegen  De gedachte klopt niet, want …

Voor De gedachte klopt, want … Tegen  De gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Ik zit in de groep:

 voorstanders

 tegenstanders

Battle 2

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:
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3.4 Evaluatie

 

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

3.5 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Oefenen met het 7-stappenplan

Vul voor tenminste één lastige situatie een 7-stappenplan in. Als je er meer wilt doen, mag dat. Er staan extra 

schema's achterin het werkboek. Merk je al dat het sneller gaat dan eerst? 

23



STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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EEN EXTRA 7-STAPPENPLAN

STAP 1:  Vul een 5G-schema in.

STAP 2: Hoe geloofwaardig is deze gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 3: Bedenk bewijzen voor en tegen de gedachte.

STAP 4: Omcirkel het tegenbewijs dat jij het sterkst vindt.

STAP 5: Bedenk met dit bewijs een helpende gedachte. Wat is je nieuwe gevoel en gedrag? Wat is het gevolg?

STAP 6: Hoe geloofwaardig is de helpende gedachte voor jou? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

STAP 7: Hoe geloofwaardig is je niet-helpende gedachte nu? Omcirkel één van de getallen

helemaal niet geloofwaardig  heel erg geloofwaardig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voor Mijn gedachte klopt, want … Tegen  Mijn gedachte klopt niet, want …

! 
Let op: Geldige bewijzen zijn 

bewijzen die anderen ook 

kunnen zien.

Gebeurtenis

Wat gebeurt er?

Gedachte

Wat denk je?

Gevoel

Hoe voel je je?

Gedrag

Wat doe je?

Gevolg

Wat is het gevolg?

Nu:

Later:

Helpende Gedachte Nieuw Gevoel Nieuw Gedrag Nieuw Gevolg

Nu: 

Later: 

Vul hier het sterkste 
tegenbewijs in.
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