DISCLAIMER
Dit werkboek is bedoeld voor mensen met chronische lichamelijke klachten die kunnen worden
veroorzaakt door stress, emoties of reacties op emoties. Het gaat om aanhoudende pijn of andere
lichamelijke klachten waarbij geen medische oorzaak is gevonden in de vorm van schade of ziekte.
Deze klachten zijn ook bekend als Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
(SOLK) of onbegrepen lichamelijke klachten. Het doel van de benadering die in dit werkboek wordt
beschreven is klachtvermindering.

Raadpleeg vooraf je huisarts
Dit werkboek biedt geen diagnose en behandeling voor medische aandoeningen. Consulteer je
huisarts om er zeker van te zijn dat je klachten geen medische interventie of aanvullend onderzoek
vereisen. Je kunt met je huisarts overleggen of je langdurige (pijn)klachten onder de noemer SOLK
vallen. Indien je nieuwe symptomen ontwikkelt, dien je deze altijd te laten onderzoeken door je
huisarts.

Geen advies over medicijngebruik
Dit werkboek biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het
veranderen van medicatie. Raadpleeg altijd een arts over het (veranderen van) gebruik van
medicatie. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of geestelijke symptomen
veroorzaken als dit niet voorzichtig gebeurt.

Aansprakelijkheid
Dit werkboek heeft als doel kennis te verspreiden over de mogelijkheden te herstellen van
onverklaarde lichamelijke klachten. De informatie in dit werkboek is zorgvuldig samengesteld. De
auteur is niet aansprakelijk voor besluiten die je neemt op basis van de informatie in dit werkboek.
De auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of claim die het gevolg is
van het gebruik of misbruik van de informatie en suggesties in dit werkboek.
Copyright © 2020 Nienke Feberwee
Werkboek Emotie als Medicijn
1e editie
Uitgegeven in eigen beheer.
De inhoud van dit werkboek mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden
indien:
• dit gebeurt met vermelding van de bron in de vorm van boektitel en auteur, en link naar
https://www.emotiealsmedicijn.nl/boek.html
• dit niet‐commercieel gebeurt. Er mag direct of indirect geen geld worden verdiend aan de inhoud
van dit werkboek.
• de inhoud in de goede context wordt gebruikt en niet uit het verband wordt gehaald.
• plaatjes en schema’s worden gedeeld met de vermelding © Nienke Feberwee of copyright zoals
vermeld in de betreffende afbeelding.
Dit werkboek behoort tot het boek Emotie als Medicijn, hoe emoties kunnen leiden tot aanhoudende
lichamelijke pijn.
Voor opmerkingen of vragen kun je contact opnemen met info@emotiealsmedicijn.nl.

Inleiding
Dit werkboek hoort bij het boek Emotie als Medicijn. In dit werkboek wordt verwezen naar de
theorie in dat boek. De oefeningen in dit werkboek zijn bedoeld om inzicht te verwerven in de
factoren die je lichamelijke klachten hebben veroorzaakt en de factoren die je klachten momenteel
in stand houden. De oefeningen helpen tevens om actieve factoren te verminderen waardoor ze niet
langer bijdragen aan je pijn. Het doel van deze benadering is volledig herstel.
Dit werkboek is een hulpmiddel is om het doel van herstel te bereiken. Het kan een zeer waardevol
hulpmiddel zijn dat bijdraagt aan inzicht en herstel. Mensen die dit werkboek geheel doorwerken
hebben soms de overtuiging dat zij na het doorlopen van dit werkboek klachtenvrij zouden moeten
zijn. Dat hoeft niet zo te zijn. Het doorlopen van dit werkboek biedt geen garantie voor herstel. Dit
werkboek is een hulpmiddel. Naast het werkboek kan persoonlijke begeleiding door een professional
nodig zijn om herstel te bereiken. Sommige mensen hebben geen affiniteit met schrijven in een
werkboek. Zij kunnen hun doel op een andere wijze bereiken.
Ik raad je aan om dit werkboek op je eigen tempo door te werken. Hoeveel je op een dag doet, is
afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Probeer de continuïteit te handhaven door dagelijks of om
de dag iets te doen. Het is geen probleem om het werkboek een dag of iets langer naast je neer te
leggen wanneer je in je hoofd bezig blijft met de suggesties en thema’s.
Verder kun je dit werkboek gebruiken als een dagboek. Gebruik het om je diepste gevoelens te
benoemen, hoe onredelijk of egoïstisch deze ook mogen zijn. Lichamelijk pijn komt voort uit
verdrongen emoties, en juist daarom is het heel belangrijk om open en eerlijk te zijn tegenover jezelf
over wat je werkelijk voelt. De volgorde van de hoofdstukken is gebaseerd op de volgorde die ik in de
praktijk tijdens gesprekken met cliënten hanteer. Ik heb geobserveerd dat deze volgorde prettig
werkt. Ik zie echter geen bezwaar wanneer je het werkboek in een andere volgorde wilt doorwerken.
Het komt voor dat mensen bij bepaalde oefeningen echt niets weten in te vullen. Laat deze
oefeningen dan open. Indien je wordt begeleid door een professional kun je bespreken waar je
vastloopt.
Je kunt dit werkboek zelfstandig doorwerken. Daarnaast kan het werkboek een meerwaarde zijn
naast een traject dat je doorloopt bij een professionele begeleider. De inzichten die je uit het
werkboek ontvangt, kun je met je begeleider bespreken waardoor jullie sneller tot de kern van je
klachten kunnen komen.
Heb je vragen? Stel ze gerust door te mailen naar info@emotiealsmedicijn.nl. Heb je interesse in
persoonlijke begeleiding in Utrecht, Wageningen o? Ook dan kun je mij mailen.
Een heel voorspoedig herstel gewenst!
Warme groet,
Nienke Feberwee

1. Je lichamelijke klacht(en)
Dit hoofdstuk is bedoeld om de aard, locatie en intensiteit van je huidige klachten vast te leggen. Het
vastleggen van deze feiten maakt het mogelijk om over enige tijd te evalueren of veranderingen zijn
opgetreden. Tevens vind je in dit hoofdstuk een vragenlijst. Hoe meer vragen je bevestigend
beantwoordt, hoe groter de waarschijnlijkheid dat je klachten een psychologische oorzaak hebben.

1.1 Intekenen
Vandaag is het ……………………………………… (vul de datum van vandaag in). Waar heb je last? Geef de
locatie van je huidige lichamelijke klacht(en) aan op de poppetjes.

Rechts

Links

Links

Rechts

Geef hieronder een omschrijving van je huidige lichamelijke klacht(en):

Links

Rechts

Welk cijfer geef je je klacht ten aanzien van mate van pijn of intensiteit?
Geen pijn

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

8
☐

9
☐

Ontzettend veel pijn

10
☐

Welk cijfer geef je aan de mate waarin je beperkt bent als gevolg van je klachten?

Niet beperkt

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

8
☐

9
☐

10
☐

Heel erg beperkt

Welke dingen, die je voorheen wel deed, doe je als gevolg van je klacht niet meer?

1.2 Vragenlijst
Hier volgt een vragenlijst over je klachten. Beantwoord de onderstaande vragen:

1.

Heb je langer dan drie maanden last van pijn of andere lichamelijke
klachten?

ja / nee

Is een duidelijke medische verklaring voor je klachten uitgebleven?
2.

3.

ja / nee
Heb je verschillende behandelingen (medicijnen, therapieën)
geprobeerd en gaf niets blijvende volledige verlichting?

ja / nee

Is je verteld dat je met je klacht moet leren leven?
4.

ja / nee
Voel je je onbegrepen door de gezondheidszorg?

5.

ja / nee

6.

Speelden er stressvolle of onprettige gebeurtenissen in je leven rond
de periode dat je klachten begonnen?

ja / nee

7.

Ervaar je de onzekerheid en onduidelijkheid omtrent je aandoening als
beangstigend?

ja / nee

Roept het hebben van pijn regelmatig frustratie in je op?
8.

ja / nee

9.

In bijlage 1 staat een lijst met aandoeningen waarvan bekend is dat
emoties vaak een oorzakelijke rol spelen. Staat je klacht erbij?

ja / nee

10.

Heb je eerder in je leven last gehad van andere lichamelijke klachten
die ook in deze opsomming staan?

ja / nee

11.

Herken je zes of meer van de onderstaande karaktereigenschappen in
jezelf?

ja / nee

Perfectionisme
Graag goed of aardig gevonden willen worden
Regelmatig schuldig voelen
Streng voor uzelf zijn
Hoge verwachtingen van uzelf hebben
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Onzekerheid over uzelf
Veel behoefte aan controle
Voortdurend verlangen om beter te zijn

Veel pleasen van mensen
Angst voor conflicten
Onzeker, verlegen of terughoudend zijn in contacten
Neiging om gevoelens en gedachten binnen te houden
Neiging om boosheid of wrok mee te dragen
Niet voor uzelf opkomen
Moeite met loslaten
Regels heel nauwgezet volgen
Vaak zorgen maken
Verantwoordelijkheden van anderen op je nemen

12.

Ben je bang dat je klachten zullen verergeren of nooit meer weg zullen
gaan?

ja / nee

13.

Is je pijn symmetrisch ofwel heb je last van bijvoorbeeld beide armen of
beide zijden van je rug?

ja / nee

. Is je pijn soms erger en soms minder, in plaats van constant?
ja / nee

14.

15.

. Heb je bij een bepaalde activiteit soms geen last en op een ander
moment opeens wel last?

ja / nee

. Verschuift je pijn binnen je lichaam van plek?
ja / nee

16.

17.

. Zijn je klachten wel eens een periode (een dag, een week of langer)
geheel weg geweest?

ja / nee

. Heb je opgemerkt dat je pijn toeneemt in stressvolle situaties?
ja / nee

18.

19.

. Heb je naast je lichamelijke klachten last van angsten, slaapproblemen,
burnout klachten of depressieve klachten?

ja / nee

20.

. Ben je in je leven slachtoffer (geweest) van fysiek geweld, seksueel
misbruik of emotioneel misbruik?

ja / nee

. Hoeveel van de 20 vragen heb je met JA beantwoord?

Hoe meer vragen je beantwoord hebt met ‘ja’, hoe groter de hoe groter de waarschijnlijkheid dat je
klachten een psychologische oorzaak hebben. Wat vind je van jouw uitslag?

1.3 Klachtverklaring
Wat denk je zelf dat de oorzaak van je klacht is?

Waarom denk je dat je klacht nog niet weg is, ondanks dat de normale periode die je lichaam
nodig heeft om te herstellen voorbij is?

Hoe comfortabel voel je je bij het gebruiken van een emotionele benadering om te genezen?
Oncomfortabel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Comfortabel

Indien van toepassing, wat weerhoud je van het geven van een 10?

1.4 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn de Inleiding (hoofdstuk 1). Welke kennis of inzichten ontvang
je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen hebt?

2. Pijneducatie
De oorzaak van chronische pijn is gelegen in een combinatie van:



foutieve overtuigingen over pijn, en
het verdringen van bepaalde emoties die rond de tijd van het ontstaan van de pijn opgewekt
werden door gebeurtenissen in je leven.

Ten aanzien van foutieve overtuigingen is een belangrijke waarheid dat ons lichaam sterk en
veerkrachtig is, en niet zo breekbaar als de pijn industrie ons heeft laten geloven. Dr Sarno stelt:
“Het is volkomen onlogisch om te stellen dat onze lichamen, na miljoenen jaren van evolutie
waarin we de dominante soort op aarde zijn geworden, opeens structureel incompetent zijn,
of dat we zo breekbaar zijn geworden dat we voorzichtig moeten zijn met hoe we bewegen,
hoe we onze lichamen gebruiken of hoe we repetitieve activiteiten uitvoeren. Dit is pure
onzin. We zijn geen papier‐mâche; we zijn sterk en veerkrachtig, hebben een goed
aanpassingsvermogen en genezen snel.”
Het opdoen van kennis helpt je om te begrijpen wat er aan de hand is en wat je pijn veroorzaakt. Dit
brengt je vertrouwen in een psychologische oorzaak, waardoor angst en pijn verminderen. Het
begrijpen en juist benaderen van je pijn is een belangrijke factor in het herstel.
Er staan in dit werkboek verschillende opdrachten waarin je gevraagd wordt om je te verdiepen in
bepaalde kennis. Naar aanleiding van alles wat je leest, beluistert of bekijkt kun je allerlei
aanwijzingen ontvangen die erop duiden dat er geen schade in je lichaam is en dat psychologische
factoren ten grondslag liggen aan het aanhouden van je (pijn)klachten. Het is waardevol om deze
aanwijzingen te noteren in een lijst van bewijs. Deze lijst kun je steeds weer aanvullen. Sommige
mensen hebben er baat bij om hun lijst van bewijs op een zichtbare plek op te hangen en dagelijks
door te lezen. Zo kan vertrouwen groeien dat er geen lichamelijke schade is, en dat herstel mogelijk
is. De onderstaande opdracht helpt je om een start te maken met het invullen van je lijst van bewijs.

2.1 Een hoofdstuk lezen en lijst van bewijs invullen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Voor wie? (hoofdstuk 3). Vul je onderstaande lijst
van bewijs in met aanwijzingen die je uit dit hoofdstuk ontvangt die wijzen op een emotionele
oorzaak van je klachten.

Mijn lijst van bewijs:

2.2 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Pijneducatie (hoofdstuk 4). Welke kennis of
inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen hebt?

2.3 Psychologische benadering van je klacht(en)
Om de oorzaak van je lichamelijke klachten te ontdekken, is het van belang dat je je klachten op een
specifieke wijze benadert. Graag geef ik je de volgende tips:
1

2

3

4

Verwerp een lichamelijke oorzaak van je klacht. Vertel jezelf zo vaak als nodig is om jezelf gerust
te stellen dat er geen schade in je lichaam is. Je lichaam heeft slechts tijdelijke veranderingen
ondergaan waarvan pijn of andere symptomen het resultaat zijn. Omdat er geen schade is, zijn al
deze veranderingen omkeerbaar.
Benader je klacht psychologisch. Dit wil zeggen dat je je focust op wat er in je (gevoels)leven
speelt en niet op de symptomen zelf. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: Ik merk dat mijn klacht
verergert, wat houdt mij op dit moment bezig?
Stel jezelf gerust. Gebruik je toenemende kennis over wat er werkelijk aan de hand is om jezelf
gerust te stellen. Hoe minder angst en frustratie je aan de pijn geeft, hoe minder je de pijn voedt.
Dit geeft ruimte aan herstel.
Lichamelijke symptomen met een psychologische oorzaak zijn VOLKOMEN NORMAAL. Herinner
jezelf hier waar nodig aan. Iedereen heeft hier in meer of mindere mate last van. Je klachten en
pijn zijn echt. Je bent niet gek, je bent niet zwak, je verzint je pijn niet, je pijn zit niet alleen in je
hoofd en je hebt geen klachten omdat je daar voordeel bij zou hebben (ziektewinst).

Welke gedachten of gevoelens roepen de bovenstaande vier punten in je op? Welke twijfels of
belemmeringen voel je? Hoe kun je hier mee omgaan?

2.4 Pijneducatie: minimaal 10 minuten per dag
Om onjuiste overtuigingen over je pijn, lichaam en herstelvermogen verder te corrigeren en de juiste
overtuigingen volledig te integreren in je bewustzijn, is het zeer raadzaam om gedurende drie
maanden dagelijks minimaal tien minuten te blijven lezen, bekijken of beluisteren. Zo blijf je je
hersenen voeden met de juiste informatie. Dit kan op internet (zie de bronnen op mijn website). Je
kunt ook een Nederlands of Engels boek aanschaffen. Of podcasts beluisteren. Verdiep je nu 10
minuten in lees‐, luister‐ of beeldmateriaal over deze benadering. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in
het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt? Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

2.5 Vertrouwen in een psychologische oorzaak
1

Voor hoeveel % geloof je in een psychologische oorzaak van je klachten?

2

Heb je geen 100 % hebt ingevuld? Wat maakt dat je een lichamelijke oorzaak ( in de zin van
ziekte of permanente schade) niet geheel uitsluit?

3. Stress in heden en verleden
Volgens deze benadering spelen verdrongen emoties een belangrijke rol bij het ontstaan en/of
aanhouden van je klachten. In veel gevallen spelen verdrongen emoties ook een rol bij het
kortdurend opspelen van klachten, evenals bij het verergeren van klachten in intensiteit of aantal.
Verdrongen emoties zijn vaak gerelateerd aan stressvolle situaties In dit hoofdstuk maak je een
overzicht van stressvolle situaties in je leven.

3.1 Stressvolle situatie in het heden
Maak een lijst van vijftien stressvolle situaties die op dit moment in je leven spelen. Schrijf elke
gebeurtenis die in je opkomt op, ook als je vermoedt dat deze gebeurtenis niet met je huidige
symptomen te maken heeft.

Beschrijving
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.2 Stressvolle situatie in het verleden
Maak nu een zelfde soort lijst van traumatische of stressvolle gebeurtenissen die in je verleden
hebben plaatsgevonden. Schrijf elke gebeurtenis die in je opkomt op, ook als je vermoedt dat deze
gebeurtenis niets met je huidige symptomen te maken heeft.

Beschrijving
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.3 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk De psychologie van chronische pijn (hoofdstuk 5).
Welke kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen
hebt?

3.4 Vrijuit schrijven
Vrijuit schrijven over emotionele spanningen of stressvolle gebeurtenissen is een waardevolle
oefening die veel bewustzijn en inzicht kan brengen. We starten nu met de oefening.
Zo werkt het: zet een wekker op 5 minuten. Schrijf een woord dat kenmerkend is voor een stressvolle
situatie in je huidige leven of in je verleden in een cirkel. Gebruik 5 minuten om zoveel mogelijk
woorden op te schrijven die in je opkomen wanneer je aan dit woord denkt. Schrijf deze woorden om
de cirkel heen.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.
Probeer je pen continue te laten bewegen, zodat je niet veel nadenkt over wat je gaat schrijven. Laat
de woorden uit je stromen. Focus vooral op beschrijvingen van hoe je je voelt of voelde, en minder
op beschrijvingen van objectieve feiten. Uit je angst, verdriet, boosheid of andere gevoelens via je
woorden.

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:

3.5 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

4 Tijdlijn van de huidige klachten
Het tekenen van je huidige klacht(en) in een tijdlijn is een eerste stap tot het verkrijgen van inzicht
tussen je klachten en gebeurtenissen in je leven. Hier volgt de oefening.

4.1 Teken een tijdlijn
Teken een tijdlijn waarin je je huidige klacht(en) plaatst en de leeftijd waarop je deze klachten kreeg.
Geef vervolgens met een golvende lijn, boven de tijdlijn, aan hoe je klachten qua intensiteit zijn
veranderd in de loop der tijd. Wanneer je klachten constant zijn gebleven, teken je dus een rechte
lijn.

4.2 Start van de huidige klacht(en)
Hier onder volgen een aantal vragen over de periode waarin je huidige klachten begonnen. Indien je
meerdere klachten hebt, kun je de vragen voor elke klacht beantwoorden.
1

Welke gevoelens roepen het hebben van je klacht in je op?

2

Wanneer is je klacht begonnen? Hoe is je klacht begonnen? Was er een aanleiding in de vorm
van lichamelijke overbelasting, een val of iets anders?

3

Wat deed je op het moment dat je klacht begon?

4

Hoe voelde je je bij de activiteit die je deed op het moment dat je klacht begon?

5

Wat speelde er op de dag dat je klachten begonnen nog meer in je leven?

6

Wat speelde er in de weken voordat je klachten begonnen nog meer in je leven?

7

Wat speelde er in het jaar voordat je klachten begonnen nog meer in je leven?

8

Hoe was je werksituatie rond de periode dat je klachten begonnen? Hoe voelde je je daarbij?

9

Hoe was je thuissituatie rond de periode dat je klachten begonnen? Hoe voelde je je daarbij?

10 Hoe was de reactie van je omgeving op het ontstaan van je klacht?

11 Wat voor invloed had het ontstaan van je klacht op je leven? Moest je bepaalde veranderingen
aanbrengen in de wijze waarop je tot dan toe je leven leidde? Hoe voelde je je daarbij?

4.3 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk De psychologie van chronische pijn (hoofdstuk 5).
Welke kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen
hebt?

4.4 Vrijuit schrijven
Vrijuit schrijven over emotionele spanningen of stressvolle gebeurtenissen is een waardevolle
oefening die veel bewustzijn en inzicht kan brengen. We starten nu met de oefening.
Zo werkt het: zet een wekker op 5 minuten. Schrijf een woord dat kenmerkend is voor een stressvolle
situatie in je huidige leven of in je verleden in een cirkel. Gebruik 5 minuten om zoveel mogelijk
woorden op te schrijven die in je opkomen wanneer je aan dit woord denkt. Schrijf deze woorden om
de cirkel heen.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.
Probeer je pen continue te laten bewegen, zodat je niet veel nadenkt over wat je gaat schrijven. Laat
de woorden uit je stromen. Focus vooral op beschrijvingen van hoe je je voelt of voelde, en minder
op beschrijvingen van objectieve feiten. Uit je angst, verdriet, boosheid of andere gevoelens via je
woorden.

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:

4.5 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

5 Wat gebeurt er in je lichaam en hersenen gebeurt wanneer je last
hebt
Deze benadering leert je dat je pijn of andere lichamelijke klachten kunt ervaren zónder dat er iets
beschadigd of kapot is in je lichaam. Wel zijn er lichamelijke veranderingen opgetreden. Deze
veranderingen zijn echter volledig omkeerbaar. In dit hoofdstuk sta je stil bij wat er in je lichaam en
hersenen verandert is wanneer je last hebt van aanhoudende pijn zonder medische oorzaak.

5.1 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk De fysiologie van chronische pijn (hoofdstuk 6).
Welke kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen
hebt?

5.2 Pijnpaden en geduld
In het hoofdstuk dat je bij de vorige opdracht gelezen hebt, wordt beschreven dat onder invloed van
angst voor pijn en verdrongen emoties zogenaamde pijnpaden in de hersenen ontstaan. Deze
pijnpaden kunnen weer verdwijnen door de volgende stappen:

1.
2.
3.

Begrijpen en overtuigd raken van de psychologische
oorzaak
De verdrongen emotie identificeren en verwerken.
Het benaderen van de pijn zónder angst door
correctie van onjuiste overtuigingen en opbouw van
activiteiten.

Hoofdstuk in het boek Emotie als
Medicijn
1 t/m 6
7 t/m 10
11, 12

Wanneer je deze stappen doorloopt, zal je in staat zijn om je zelf gerust te stellen. Ten aanzien van je
pijn, en ook ten aanzien van situaties in je leven waarin je je eerder onveilig, buiten gesloten of
afgewezen voelde. Voorbeelden van geruststellende boodschappen zijn:



Mijn pijn zal verdwijnen, want ik weet dat mijn lichaam gezond is.
Ik vind mijzelf goed en geniet van de dingen die ik doe. Ik ben niet afhankelijk van de goedkeuring
van anderen. Zij mogen mij afkeuren.

Deze boodschappen komen vanuit de prefrontale cortex en brengen rust in het limbische systeem.
Als gevolg van deze geruststellende boodschappen voel je je in het hier en nu veilig en krachtig. Dit
zorgt ervoor dat het sensitisatie proces afneemt, en pijn uiteindelijk weg slijt. De pijnpaden moeten
wegslijten. Dit is een proces wat tijd kost. Wees geduldig, en haal positieve gevoelens uit de kleine
stapjes vooruit.
Wat zijn kleine stapjes vooruit die je tot nu toe hebt ervaren in dit traject? Hoe voel je je bij die
stapjes?

5.3 Vrijuit schrijven
Vrijuit schrijven over emotionele spanningen of stressvolle gebeurtenissen is een waardevolle
oefening die veel bewustzijn en inzicht kan brengen. We starten nu met de oefening.
Zo werkt het: zet een wekker op 5 minuten. Schrijf een woord dat kenmerkend is voor een stressvolle
situatie in je huidige leven of in je verleden in een cirkel. Gebruik 5 minuten om zoveel mogelijk
woorden op te schrijven die in je opkomen wanneer je aan dit woord denkt. Schrijf deze woorden om
de cirkel heen.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.
Probeer je pen continue te laten bewegen, zodat je niet veel nadenkt over wat je gaat schrijven. Laat
de woorden uit je stromen. Focus vooral op beschrijvingen van hoe je je voelt of voelde, en minder
op beschrijvingen van objectieve feiten. Uit je angst, verdriet, boosheid of andere gevoelens via je
woorden.

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:

5.4 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

6 Vicieuze cirkels van angst
Wat je voelt en denkt over je pijn, kan je pijn versterken. Daarover gaat dit hoofdstuk.

6.1 Heb je vertrouwen in een psychologische oorzaak?
1

Voor hoeveel % geloof je in een psychologische oorzaak van je klachten?

2

Heb je geen 100 % hebt ingevuld? Wat maakt dat je een lichamelijke oorzaak (in de zin van ziekte
of permanente schade) niet geheel uitsluit?

6.2 Heb je vertrouwen in je herstel?
Geloof je dat je zult herstellen van je huidige klachten? Waarom wel of niet?

6.3 Wat voel je bij je klachten?
Hier volgen een paar vragen:
1

Wat voor gevoelens roept het hebben van jouw klachten in je op?

2

Waar ben je het meest bang voor als je klachten aanhouden of nog erger worden? Wat is je ergst
scenario?

3

Ben je ook bang voor een specifieke impact op je werk, opleiding, gezin of relatie?

4

Ben je ook bang dat je niet meer de persoon kan zijn die je wil zijn? Welk aspect van jezelf vrees
je niet meer te kunnen zijn?

5

Heb je de gevoelens die je hierboven beschreven hebt al eerder in je leven ervaren, los van de
klachten? Ken je deze gevoelens van andere situaties in je leven?

6.4 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Vicieuze cirkels van angst (hoofdstuk11). Welke
kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen hebt?

6.5 Wat denk je over je klachten?
Vanuit onze omgeving, artsen, ouders, therapeuten etc. zijn veel boodschappen tot ons gekomen
over het hebben van pijn, en over de oorzaak van pijn. Deze boodschappen creëren in ons gevoelens
en overtuigingen met als uiteindelijk resultaat: meer of minder pijn. Voorbeelden van gevoelens en
overtuigingen zijn:




Het is vreselijk als ik meer pijn krijg
Langdurig pijn hebben betekent dat er iets mis is in mijn lichaam. Mijn zorg is terecht.
Mijn pijn is de baas over mij. Als ik pijn krijg, kan ik slechts machteloos toezien.





Als ik pijn krijg tijdens het sporten, is het goed om meteen te stoppen met sporten.
Ik haat mijn pijn.
Mijn pijn is onprettig, maar ik ben niet bezorgd. Het gaat vanzelf wel een keer weg.

Hieronder staat een tabel. Vul de linker kolom in met een lijst van overtuigingen en gevoelens die je
hebt bij het hebben van pijn. Wat denk je als je pijn hebt? Wat geloof je over je pijn? Hoe pas je je
gedrag aan als je pijn hebt?
Vul vervolgens de middelste kolom in. Is deze overtuiging correct op basis van de nieuwe kennis die
je hebt opgedaan? Indien je voelt dat het niet waar is of niet terecht is, dan kun je in de rechter
kolom een gecorrigeerde gedachte verwoorden. Als voorbeeld zijn twee regels ingevuld.
Gedachte
Als ik pijn heb bij een activiteit, is het beter
als ik direct stop en deze activiteit vermijd.

Mijn lichaam is zwak, want ik heb pijn.

Is dit
waar?
NEE

NEE

Gecorrigeerde gedachte
Mijn pijn wijst niet op schade, maar op de
aanwezigheid van emotionele spanning.
Ik erken de spanning en ga door met
waar ik mee bezig was.
Mijn lichaam is sterk, gezond en krachtig!

Spreek je gecorrigeerde gedachten regelmatig hardop tegen jezelf uit. Hierdoor programmeer je je
geest opnieuw waardoor bestaande pijnpaden wegslijten, en nieuwe paden ontstaan die niet langer
resulteren in angst en daardoor meer pijn.

6.6 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

6.7 Vrijuit schrijven
Kies voor deze vrijuit schrijven sessie het onderwerp dat je bij 6.3 vraag 5 hebt beschreven. Zet een
wekker op 5 minuten. Schrijf een woord dat kenmerkend is voor een stressvolle situatie in je huidige
leven of in je verleden in een cirkel. Gebruik 5 minuten om zoveel mogelijk woorden op te schrijven
die in je opkomen wanneer je aan dit woord denkt. Schrijf deze woorden om de cirkel heen.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:

6.8 Vertrouwen in je lichaam
Van sporters is bekend dat ze door een sterke wil en sterk geloof in hun lichaam tot uitzonderlijke
lichamelijke prestaties in staat zijn. Geloof en vertrouwen in ons lichaam zijn heel belangrijk. Je
lichaam is tot meer in staat dan je denkt en beschikt over ontzettend veel kracht.
Op welke momenten in je leven heb jij ervaren dat je lichaam ontzettend sterk is en tot grootse
dingen in staat is?

6.9 Je klachten toespreken
Sommige mensen hebben baat bij het praten tegen hun lichamelijke klachten. Vertel je geest
krachtig en standvastig dat het niet nodig is om pijn aan te geven, omdat je erkent wat er
gevoelsmatig speelt of dat er iets gevoelsmatig speelt. Wees heel consequent.
Schrijf hieronder in krachtige woorden een bericht aan je geest waarin je duidelijk vertelt dat de pijn
niet meer nodig is en waarom niet. Vertel je geest de symptomen te stoppen:

7. Verergering van klachten
Dit hoofdstuk gaat over fysieke en emotionele zaken die je klachten verergeren.

7.1 Triggers
Hier volgen twee vragen over zaken die je klachten triggeren.
1

Veel mensen ervaren verbanden tussen hun symptomen en bepaalde activiteiten, emoties,
plekken, tijden, weersomstandigheden etc. Maak een lijst van alle dingen (triggers) die je
symptomen uitlokken. Denk ook aan bewegingen, gedachten, houdingen, mensen, situaties,
etenswaren etc.

2

Neem de tijd om bij elke trigger stil te staan: welke ervaringen heb je in het verleden met deze
trigger gehad? Waarmee associeer je deze trigger? Een voorbeeld: een vrouw ervoer iedere
herfst een verergering van haar lichamelijke klachten. Later realiseert zij zich dat deze
verergering te maken heeft met haar man die in de herfst is overleden. Haar hersenen hadden de
heftige emoties die zij na het overlijden weggedrukt en verbonden aan de tijd van het jaar. Dat is
wat hersenen doen: verbanden leggen. Welke verbanden ontdek jij?

7.2 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

7.3 Emoties en klachtverergering
Deze benadering besteedt aandacht aan de mogelijke verbanden tussen de emoties die opkomen
door bepaalde onprettigere situaties en de lichamelijke klachten. De onderstaande tabel ruimte om
deze verbanden te noteren. Zijn er recent stressvolle situaties geweest waarin je klachten
verergerden? Of in het verleden? Lees nog eens je antwoorden bij 4.2 door over gebeurtenissen
rondom het ontstaan van je klachten. Noteer alle verbanden die je opmerkt hieronder.

Datum

Beschrijving verergering

Potentiële triggerende
gebeurtenissen

Gevoelens / emoties

7.4 Hoe om te gaan met verergeringen?
Wanneer je klachten verergeren, haal je een paar keer diep adem. Dan zeg je, het liefst hardop,
tegen jezelf: “er is op dit moment een gevoel dat ik wegdruk, daarom geeft mijn lichaam pijn aan.
Wat is het dat ik niet wil voelen?” Gebruik je eigen woorden hiervoor. Praat met jezelf over wat je op
dat moment voelt. Vertel je lichaam dat het niet nodig is om pijn aan te geven, omdat je erkent wat
er gevoelsmatig speelt. Het gaat erom dat je je klachten psychologisch benadert in plaats van
lichamelijk, telkens weer. Vul bovenstaande tabel aan, elke keer wanneer je klachten (tijdelijk) zijn
verergerd.

7.5 Vrijuit schrijven over een emotie
Kies voor deze vrijuit‐schrijven sessie een specifieke emotie ten aanzien van een bepaalde situatie
of persoon. Voorbeelden zijn: boosheid, angst, onzekerheid, minderwaardigheid, schuld, schaamte,
verdriet en machteloosheid. Besteed 5 minuten aan de woorden om de cirkel en 10 minuten aan het
vrijuit schrijven. Sluit af met een paar woorden naar aanleiding van wat je geschreven hebt.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:

8 Tijdlijn alle klachten
Dit hoofdstuk helpt je om een overzicht te maken van alle lichamelijke en geestelijke klachten die in
het heden hebt en in het verleden hebt gehad. En om verbanden te leggen met gebeurtenissen in je
leven en de bijbehorende (verdrongen) emoties.

8.1 Klachten in heden en verleden
Welk van de andere onderstaande medische aandoeningen heb je ooit eerder gehad? Kruis
deze aandoeningen aan en schrijf er ook bij welke leeftijd je had toen de eerste symptomen
verschenen.
☐ aangezichtspijn …

☐ obsessieve gedachten …

☐ angst‐ en paniekaanvallen …

☐ prikkelbare darm syndroom …

☐ beenpijn …

☐ pijnlijke spieren …

☐ bekkenpijn …

☐ RSI …

☐ bilpijn …

☐ rugpijn …

☐ borstpijn …

☐ schouderpijn …

☐ brandend maagzuur …

☐ slaapproblemen …

☐ buikppijn …

☐ spanningshoofdpijn …

☐ burn‐out …

☐ tinnitus …

☐ carpaal tunnelsyndroom …

☐ tintelingen in ledematen …

☐ chronische peesontsteking …

☐ vaak moeten plassen …

☐ chronische vermoeidheid …

☐ anders …

☐ depressie …

☐ anders …

☐ duizeligheid …

☐ anders …

☐ eetproblemen …
☐ fibromyalgie …
☐ frozen shoulder …
☐ hielspoor …
☐ hyperventilatie …
☐ kaakpijn …
☐ migraine …
☐ nekpijn …

8.2 Tijdlijn van alle klachten
Plaats alle klachten die je hierboven hebt aangekruist in een tijdlijn. Benoem je leeftijd bij de start
van de klacht. Dit is een voorbeeld:

Maak hieronder je eigen tijdlijn:

Sta vervolgens stil bij iedere klacht. Wat speelde er in je leven rond de start of verergering van je
klacht? Was er sprake van een situatie die je als stressvol of onprettig ervoer? Legde je veel druk op
jezelf? Vermeld deze zaken op je tijdlijn hier boven. Het leggen van verbanden tussen verleden en
heden kan helpen om de oorsprong van je klachten te begrijpen en op te lossen. Hier volgt een
voorbeeld.
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8.3 Pijneducatie
Graag nodig ik je uit om weer 10 minuten te besteden aan het lezen of bekijken van materiaal over
deze benadering. Je vindt deze informatie op de website www.emotiealsmedicijn.nl onder het kopje
Leren over pijn. Hoe zag je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen of bekeken hebt?
Welke ideeën geeft je dit ten aanzien van je herstel?

8.4 Zelfstandig voortzetten van pijneducatie
De vorige oefening komt in de komende hoofdstukken niet meer terug. Het is nu belangrijk dat je de
pijneducatie zelfstandig voortzet. Om onjuiste overtuigingen over je pijn, lichaam en
herstelvermogen verder te corrigeren en de juiste overtuigingen volledig te integreren in je
bewustzijn, is het zeer raadzaam om gedurende drie maanden dagelijks minimaal tien minuten te
blijven lezen, bekijken of beluisteren. Zo blijf je je hersenen voeden met de juiste informatie. Hoe
zou je de verdere pijneducatie willen invullen? Zou je een boek willen aanschaffen? Podcasts willen
beluisteren? Of anders?
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8.5 Vrijuit schrijven over een emotie
Kies voor deze vrijuit‐schrijven sessie een specifieke emotie ten aanzien van een bepaalde situatie
of persoon. Voorbeelden zijn: boosheid, angst, onzekerheid, minderwaardigheid, schuld, schaamte,
verdriet en machteloosheid. Besteed 5 minuten aan de woorden om de cirkel en 10 minuten aan het
vrijuit schrijven. Sluit af met een paar woorden naar aanleiding van wat je geschreven hebt.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.
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Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:
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Ik hoop van harte dat dit boek jou helpt bij het oplossen van je
klachten.
Zou jij andere mensen willen helpen?
Wil je mij helpen om kennis over deze benadering te verspreiden en zodoende andere
mensen met aanhoudende lichamelijke klachten te helpen herstellen?
Of wil je je dankbaarheid of waardering tonen voor de uren die ik heb besteed aan het
verwoorden van deze kennis?
Of wil je helpen bij het vergoeden van de kosten die ik gemaakt heb om deze kennis fijn
leesbaar te maken?

Dit alles kan door het doen van een donatie!
• Ga naar https://www.emotiealsmedicijn.nl/boek.html en klik op de donatieknop.
• Of maak een bedrag over naar rekening NL47RABO0148924085 t.n.v. Emotie als Medicijn
onder vermelding van ‘donatie werkboek’.

Bij voorbaat dank!
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9 Update
Je hebt nu een deel van het werkboek doorlopen. Je begeleider zou het fijn vinden om een update te
ontvangen. Zou je je antwoorden op de vragen hieronder willen mailen aan je begeleider zodat hij of
zij deze mee kan nemen in het volgende gesprek? Graag uittypen in plaats van inscannen. Je hoeft
geen antwoorden uit andere hoofdstukken te mailen. Het gaat alleen om je antwoorden op de acht
vragen hieronder.

9.1 Klachtverklaring
1

Welke twijfels of zorgen heb je nog over een psychologische oorzaak van je klachten?

2

Wat vinden anderen van je nieuwe benadering van je lichamelijke klachten?

3

Hoe comfortabel voel je je bij het gebruiken van een emotionele benadering om te
genezen?
Oncomfortabel

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Comfortabel

Lees je antwoorden van afgelopen hoofdstukken terug. Welke inzichten heb je ontvangen met
betrekking tot je herstel?
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9.2 Klachtverbanden
5

Welke (stressvolle) situaties relateer je aan het ontstaan, verergeren of doen opspelen van je
klachten?

6

Welke (verdrongen) emoties voel je bij deze situaties?

9.3 Omgang met klachten
7

Je hebt kennis opgedaan ten aanzien van de herkomst van je pijn. Tevens heb je de suggestie
gekregen om angst voor pijn te verminderen door je angstige en negatieve gedachten over pijn
om te zetten in correcte gedachten. Hoe gaat het correct en neutraal benaderen van je pijn in je
dagelijks leven?

9.4 Vragen
8

Heb je ten slotte nog vragen aan je begeleider?
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10 Emoties
Dit hoofdstuk gaat over emoties. Je leert over verschillende emoties, en hoe jij om gaat met emoties.

10.1 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Verdrongen emotie (hoofdstuk 7). Welke kennis
of inzichten geeft de tekst je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen hebt?
Welke ideeën ontvang je ten aanzien van je herstel?

10.2 Omgang met gevoelens
1

Hoe ga je om met je gevoelens? Uit je verdriet makkelijk? Uit je boosheid makkelijk?

2

Waar ben je bang voor?

3

Waar ben je boos over?
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10.3 Gevoelens delen
1

Bij welke persoon of personen in je omgeving voel je dat je makkelijk al je gevoelens kwijt kan?
Wat maakt dat dit bij deze persoon (relatief) makkelijk gaat?

2

Met welke personen uit je omgeving zou je niet graag of nooit persoonlijke gevoelens delen?
Waarom juist met deze personen niet?

10.4 Boosheid
Zoals je weet kan onbewuste boosheid de oorzaak zijn van je pijn. Onbewuste boosheid is
gerelateerd aan onze jeugd, de druk die wij onszelf opleggen en aan gebeurtenissen in het dagelijks
leven. Welke bronnen van onbewuste boosheid herken je in je leven? Maak hieronder een lijst van
dingen die potentiële bronnen zijn van je onbewuste boosheid:
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10.5 Vrijuit schrijven over een emotie
Kies voor deze vrijuit‐schrijven sessie een specifieke emotie ten aanzien van een bepaalde situatie
of persoon. Voorbeelden zijn: boosheid, angst, onzekerheid, minderwaardigheid, schuld, schaamte,
verdriet en machteloosheid. Besteed 5 minuten aan de woorden om de cirkel en 10 minuten aan het
vrijuit schrijven. Sluit af met een paar woorden naar aanleiding van wat je geschreven hebt.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.
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Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:
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10.6 Gebruik maken van dromen of het hogere
In je zoektocht naar de emotionele pijn waarvan je geest je wilt afleiden, kan het helpen om je open
te stellen voor hulp of leiding vanuit je dromen of vanuit een hogere macht waarin je gelooft,
bijvoorbeeld God. Of je hier gebruik van maakt is geheel afhankelijk van of je je daar goed bij voelt en
ervoor open staat. Hier volgen een paar suggesties:
1

2

Gebruik maken van je dromen: dromen bevatten veel boodschappen vanuit je onbewuste.
Vaak worden in dromen je (onbewuste) angsten werkelijkheid. Of je wordt geconfronteerd
met dingen die je nog niet verwerkt hebt. Deze informatie is erg waardevol bij het
identificeren van de oorzaak van je lichamelijke klachten. Leg naast je bed pen en papier
neer. Wanneer je ’s nachts wakker wordt kun je kort even een paar herinneringen uit je
droom noteren.
Hulp vragen aan God, het universum, of een hogere macht waarin je gelooft: je kunt God
vragen (ik gebruik hier even de benaming God) om de oorzaak van je klachten aan je duidelijk
te maken. Het kan zijn dat je dan op de dag zelf of de volgende dag iets meemaakt wat de
oorzaak bloot legt. Hierbij kan het helpen om te beseffen dat God je pijn niet zal wegnemen
(anders was dat al gebeurd), maar dat God graag de oorzaak wilt onthullen zodat je de
stappen kan zetten om je pijn weg te nemen. Praten met God en je gevoelens uiten net zoals
je tijdens het vrijuit schrijven doet is heel helend. Veel mensen ervaren dat zij liefde naar zich
toe voelen stromen wanneer zij hun emoties en pijn voorleggen aan God en daarbij niets
bedekken. Alles mag er zijn. Heel vaak dragen mensen ook gevoelens van wantrouwen of
boosheid naar God in zich. Dit is heel normaal, want alles wat we naar onze ouders voelen
zullen we ook op God projecteren. Door een bepaalde religieuze opvoeding kan het ook zijn
dat je het gevoel hebt dat God je straft, dat God boos op je is of je verlaten heeft. Het is goed
om ook al deze gevoelens te gaan verwoorden. Met het loslaten van wat je geleerd hebt over
God, kun je zelf gaan ontdekken wie God voor je is.
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11 Klachten en gedrag
Conditionering is een proces dat in de hersenen plaats vindt, en een belangrijke rol speelt bij
leerprocessen en ook bij pijn Conditionering wil zeggen dat twee dingen die van nature niet met
elkaar verbonden zijn, wel met elkaar worden verbonden. De hersenen verbinden beide dingen met
nieuwe zenuwverbindingen.

11.1 Conditionering
De meeste mensen met aanhoudende lichamelijke klachten zonder medische oorzaak hebben
tenminste één fysieke houding of activiteit die verbonden is met hun pijn. Wat zijn jouw
geconditioneerde reacties? Heb je pijn als je zit? Staat? Op de computer typt? Wandelt? Fietst? Een
boek leest? Auto rijdt? Je haar borstelt? De was ophangt? Je haren wast? Ofwel, bij welke houdingen,
bewegingen of activiteiten zijn je klachten het meest aanwezig?

11.2 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Gedrag dat gericht is op het vermijden of
verminderen van pijn (hoofdstuk 12). Welke kennis of inzichten geeft de tekst je? Hoe zie je jezelf
weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen hebt?

11.3 Onjuiste overtuigingen over pijn bij activiteiten
Indien een specifieke activiteit steeds weer pijn blijft geven, kan het zijn dat je bepaalde
overtuigingen hebt die hieraan bijdragen. Voorbeeld: Jasmijn heeft inzicht in de emotionele oorzaak
van haar pijn. Toch blijft de pijn opkomen bij achter een bureau zitten (zo is haar pijn ook begonnen).
Jasmijn realiseert zich dat zij nog altijd gelooft dat haar pijn gerelateerd is aan haar houding (iets wat
een fysiotherapeut in het verleden tegen haar zei). Dit is een onjuiste overtuiging. De juiste
overtuiging is dat haar pijn komt door de verdrongen emoties die zij had ten tijde van het werken
achter haar bureau.
1

Welke overtuigingen heb jij over de specifieke activiteiten waarbij je pijn blijft houden?
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2

Kloppen deze overtuigingen? Indien niet, wat zijn de juiste overtuigingen?
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12 Klacht gerelateerde emoties
We maken allemaal stressvolle dingen mee in ons leven. Veel stressvolle ervaringen in je leven
hoeven niet in verband te staan met de onbegrepen aanhoudende (pijn)klachten die je nu ervaart.
Ervaring laat zien dat deze lichamelijke klachten vaak gerelateerd zijn aan een specifiek thema dat
tevens een belangrijk item was rond de tijd dat de (pijn)klachten begonnen. Welk thema is gelinkt
aan jouw klacht? Deze opdracht helpt om dit te ontdekken.

12.1 De link tussen stress en (pijn)klachten
Bij opdracht 5.1 en 9.2 heb je tijdlijnen gemaakt. En bij 8.3 heb je situaties opgeschreven die je linkt
aan verergering van je klachten. Kijk eens nauwkeurig naar je antwoorden bij deze drie opdrachten.?
Maak hieronder een overzicht van de soort klacht, en de gebeurtenis of situatie in je leven die je kan
linken aan het ontstaan of verergeren van die klacht. Je kunt zowel lichamelijke als geestelijke
klachten (burn‐out, depressie, angst) invullen.
Soort klacht

Betreft ontstaan of
verergering?

Jaar en maand
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Situatie in mijn leven
die ik link aan de
klacht

12.2 Zelfonderzoek
Beantwoord voor elke situatie die je kunt linken aan je klachten de onderstaande vragen. Hieronder
vind je als voorbeeld een ingevulde tabel met antwoorden. Daarna volgen een aantal tabellen die je
zelf kunt invullen.

Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?
Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van je
klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie je
of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de ander)
op dat moment?
Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?
Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?
Verwachting:
Wat verwachtte je van de ander?
Wat wilde je van de ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.

Voorbeeld
Verergering van rugpijn

Augustus 2011

49
Mijn partner raakte zijn baan kwijt en werd steeds somberder
en passiever.

Mijn partner hangt op de bank. Hij staart leeg voor zich uit en
reageert niet op wat ik zeg. Hij kijkt niet naar mij, en maakt
geen contact met mij.

Ik verzorg hem, probeer hem op te vrolijken, en hou mij sterk.

Boosheid.
Behoefte aan aandacht en contact.

Dat hij contact met mij maakte. Mij écht zag.

Ik hield mij sterk en deed erg mijn best om mijn partner beter
te doen voelen, terwijl ik mij van binnen heel boos voelde dat
hij zo afwezig was en geen contact met mij maakte.
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De onderstaande tabellen kun je zelf invullen.
Vragen
Mijn antwoorden
Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?

Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van
je klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie
je of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de
ander) op dat moment?

Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?

Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?

Verwachting:
Wat verwachtte je van de
ander? Wat wilde je van de
ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.

62

Vragen
Mijn antwoorden
Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?

Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van
je klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie
je of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de
ander) op dat moment?

Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?

Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?

Verwachting:
Wat verwachtte je van de
ander? Wat wilde je van de
ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.
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Vragen
Mijn antwoorden
Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?

Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van
je klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie
je of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de
ander) op dat moment?

Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?

Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?

Verwachting:
Wat verwachtte je van de
ander? Wat wilde je van de
ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.
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Vragen
Mijn antwoorden
Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?

Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van
je klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie
je of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de
ander) op dat moment?

Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?

Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?

Verwachting:
Wat verwachtte je van de
ander? Wat wilde je van de
ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.
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Vragen
Mijn antwoorden
Betreft ontstaan / verergering
van:
Gaat het om ontstaan of
verergering? En vul de klacht in.
Jaar (en maand):
In welk jaar (en in welke maand)
begonnen of verergerden je
klachten?
Mijn leeftijd:
Hoe oud was je toen?

Situatie:
Welke situatie kun je linken aan
het beginnen of verergeren van
je klachten?
Wat raakte het meest:
Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment
dat je het meest raakt? Wat zie
je of wat hoor je?
Mijn reactie:
Hoe reageerde je (naar de
ander) op dat moment?

Verdrongen emotie:
Wat voelde je van binnen?

Emotionele behoefte:
Welke emotionele behoefte had
je ten opzichte van de ander?

Verwachting:
Wat verwachtte je van de
ander? Wat wilde je van de
ander?
Innerlijk conflict:
Dit betreft het contrast tussen
hoe je reageerde en wat je
werkelijk voelde van binnen.
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12.3 Overeenkomsten
Heb je meerdere tabellen ingevuld? Kijk nog eens naar je antwoorden. Zijn er overeenkomsten
tussen je antwoorden in verschillende tabellen?

12.4 Klacht gerelateerd thema
In de voorgaande opdrachten heb je stil gestaan bij momenten in je leven waarin klachten
ontstonden of verergerden. Wanneer je bij meerdere momenten stil staat kan er vaker een zelfde
thema naar voren komen. Herken jij een thema?
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13 Je jeugd
Bij mensen met chronische lichamelijke klachten is vaak een lading vanuit het verleden aanwezig.
Hetgeen dat rond de start van de pijn als zo onprettig wordt ervaren, is in iemands jeugd vaak reeds
gebeurd. Daarnaast hebben jeugdervaringen invloed op de ontwikkeling van karaktereigenschappen,
en daardoor op de mate waarin we emoties uiten of wegdrukken, en de mate waarin we voor onze
eigen behoeften opkomen. Om al deze redenen is het zeer zinvol om stil te staan bij je jeugd.

13.1 Onderzoek je jeugd
Lees de onderstaande vragen door en geef korte antwoorden.
Welke woorden zou je gebruiken om je vader te beschrijven? (vervang je vader door een andere
verzorger als je niet met je vader bent opgegroeid)

Wat voor werk deed je vader? Hoe ervoer hij dit werk?

Was je vader liefdevol? Knuffelde hij je en vertelde hij je dat hij van je hield? Steunde hij je?

Was je heel erg close met je vader? Stelde hij vertrouwen in je?

Was zijn liefde voorwaardelijk?

Had je vader hoge verwachtingen van je?

Was hij kritisch of veroordelend?

Was hij een perfectionist?

68

Schreeuwde hij tegen je?

Sloeg of strafte hij je?

Was je bang voor hem?

Was je vader afzijdig, nalatig of op zichzelf gericht?

Kregen sommige kinderen in het gezin een voorkeursbehandeling of werden ze strenger behandeld
dan anderen? Zo ja, hoe deed je dit voelen? Wat voor invloed had dit op de relatie tussen jou en je
broers of zussen?

Dronk je vader of gebruikte hij drugs? Zo ja, wat voor invloed had dit op hem, het gezin en op jou?

Had je vader geestelijke gezondheidsklachten?

Was hij angstig, bezorgd of onzeker?

Hoe behandelde je vader je moeder?

Identificeerde jij je met je vader?
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Probeerde je om zoals hem te zijn of om anders te zijn?

Welke woorden zou je gebruiken om je moeder te beschrijven? (of een andere verzorger)

Wat voor werk deed je moeder? Hoe ervoer zij dit werk?

Was je moeder liefdevol? Knuffelde zij je en vertelde zij je dat zij van je hield? Steunde zij je?

Was je heel erg close met je moeder? Stelde zij vertrouwen in je?

Was haar liefde voorwaardelijk?

Had je moeder hoge verwachtingen van je?

Was zij kritisch of veroordelend?

Was zij een perfectionist?

Schreeuwde zij tegen je?
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Sloeg of strafte zij je?

Was je bang voor haar?

Was je moeder afzijdig, nalatig of op zichzelf gericht?

Kregen sommige kinderen in het gezin een voorkeursbehandeling of werden ze strenger behandeld
dan anderen? Zo ja, hoe deed je dit voelen? Wat voor invloed had dit op de relatie tussen jou en je
broers of zussen?

Dronk je moeder of gebruikte zij drugs? Zo ja, wat voor invloed had dit op haar, het gezin en op jou?

Had je moeder geestelijke gezondheidsklachten?

Was zij angstig, bezorgd of onzeker?

Hoe behandelde je moeder je vader?

Identificeerde jij je met je moeder?

Probeerde je om zoals haar te zijn of om anders te zijn?
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Wie had er het meest te zeggen in huis?

Wie trad er op als er discipline of grenzen nodig waren?

Hadden je ouders ruzies?

Herhaal de bovenstaande vragen voor andere mensen die een rol speelden in je verzorging en
opvoeding.

Denk nu aan de relatie tussen jou en je broer(s) en zus(sen) toen jullie opgroeiden. Hadden jullie
wrok of jaloezie naar elkaar?

Was er wreedheid, gemeenheid of geweld?

Had een van je broers of zussen ziektes, psychologische problemen of problemen met drugsgebruik?

Rebelleerde of gedroeg een van je broers of zussen zich op een manier die je ouders of jou van streek
bracht?

Hoe reageerde je in deze situaties?

Hoe werd er binnen het gezin met geld omgegaan?
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Voelde je dat geld een schaarste was?

Gebruikten je ouders geld als een controlemiddel?

Waren ze vrijgevig met geld of niet?

Werkte je als kind of tiener?

Heb je specifieke stressvolle of traumatische gebeurtenissen in je jeugd meegemaakt? Hieronder is
ruimte om al deze gebeurtenissen te beschrijven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verhuizingen,
pesten, emotioneel of lichamelijk misbruik, veranderingen in school situatie, conflicten met leraren,
veranderingen in de gezinssituatie, ongewilde seksuele activiteit of seksueel misbruik, sterfgevallen
etc
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13.2 Omgang met gevoelens in je jeugd
1

Hoe werd er vroeger binnen je gezin met gevoelens omgegaan?

2

Hoe ging je vader om met gevoelens?

3

Hoe ging je moeder om met gevoelens? (of andere opvoeders)

4

Hoe ging jij binnen je gezin met je gevoelens om? Uitte je deze? Hoe werd er gereageerd
wanneer je bang was? Of verdrietig? Of boos?

5

Wanneer je in je jeugd met iets zat, besprak je dat dan met iemand? Met wie?

6

Kon je al je gevoelens kwijt bij je moeder? Zo nee, welke gevoelens niet?
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7

Kon je al je gevoelens kwijt bij je vader? (of andere opvoeders) Zo nee, welke gevoelens niet?

13.3 Vraag over je jeugd
Zou je jouw jeugd en opvoeding je eigen kind of een ander kind toewensen? Waarom wel of niet?
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13.4 Inzichten
Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt ontvangen naar aanleiding van het beantwoorden van
de vragen over je jeugd bij opdracht 13.1, 13.2 en 13.3?

13.5 Vervulling van emotionele behoeften
In dit werkboek heb je in de tabellen van oefening 12.2 een aantal emotionele behoeften genoemd
die je relateert aan het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten. In hoeverre voel je dat deze
emotionele behoeften in je kindertijd vervuld zijn door je moeder? En door je vader? En door andere
verzorgers?
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14 Karaktereigenschappen
Bepaalde karaktereigenschappen vergroten de kans op het verdringen van emotie en daardoor de
kans op het aanhouden van lichamelijke klachten. In dit hoofdstuk onderzoek je welke van jouw
karaktereigenschappen bijdragen aan je lichamelijke klachten.

14.1 Een dekentje over de boosheid
Zoals beschreven kan weggedrukte boosheid een oorzaak zijn van je lichamelijke klachten.
1

Welke redenen kunnen er zijn die maken dat je deze boosheid niet voelt, verwerkt of uit, maar
wegdrukt?

2

Welke overtuigingen of associaties heb je met het voelen en uiten van boosheid?

3

Welke verbanden zie je met ervaringen uit je jeugd?

14.2 Een dekentje over het verdriet
Onder de gevoelens van angst, zelfkritiek en boosheid die we als volwassenen ervaren, schuilt altijd
verdriet uit onze kindertijd. Verdriet over het onvervuld zijn van bepaalde emotionele behoeften.
Sommige mensen hebben moeite met het voelen van de emotie van verdriet.
1

Welke overtuigingen of associaties heb jij met het voelen en toelaten van verdriet?

2

Welke verbanden zie je met ervaringen uit je jongste jaren?
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3

Hoe gingen je ouders om met het voelen van verdriet?

14.3 Karaktereigenschappen
Welke karaktereigenschappen herken je in jezelf?
☐ Lage eigenwaarde
☐ Perfectionisme
☐ Graag goed of aardig gevonden willen worden
☐ Regelmatig schuldig voelen
☐ Afhankelijk voelen van anderen
☐ Streng voor jezelf zijn
☐ Hoge verwachtingen van jezelf en anderen hebben
☐ Groot verantwoordelijkheidsgevoel
☐ Onzekerheid over jezelf en je kunnen
☐ Veel behoefte aan controle|
☐ Voortdurend verlangen om beter te zijn
☐ Veel pleasen van mensen of angst voor conflicten
☐ Onzeker, verlegen of terughoudend zijn in contacten
☐ Neiging om gevoelens en gedachten binnen te houden
☐ Neiging om boosheid of wrok mee te dragen
☐ Niet voor jezelf opkomen
☐ Moeite met loslaten
☐ Gewetensvol zijn
☐ Regels heel nauwgezet volgen
☐ Moeite met beslissingen nemen
☐ Vaak zorgen maken
☐ Verantwoordelijkheden van anderen op je nemen
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14.4 Zelfbescherming
Karaktereigenschappen kunnen in onze jeugd ontstaan of versterkt worden uit zelfbescherming. Van
jongs af aan nemen we allemaal bepaalde eigenschappen of patronen aan, die ervoor zorgen dat we
pijnlijke gevoelens niet voelen of uiten. Deze patronen hebben als doel om ons te beschermen tegen
een de soms harde realiteit die we op zo’n jonge leeftijd niet aankunnen. Helaas kunnen deze
patronen steeds destructiever naarmate we volwassen worden. Welk van de onderstaande patronen
herken je bij jezelf?
Zelfkritiek
Ik ben een slecht persoon
Ik ben niet goed genoeg
Ik ben niet mooi genoeg
Ik ben niet slank genoeg
Ik ben niet slim genoeg
Ik ben niet sociaal genoeg
Ik ben niet grappig genoeg
…
…
Valse hoop
Perfectionistisch zijn
Dingen naar je hand willen zetten / onder controle willen houden
Hard je best doen op school/opleidingen/cursussen
Hard je best doen op je werk
Hard je best doen om een goede partner te zijn
Hard je best doen om een goede ouder te zijn
Hard je best doen voor andere familieleden
Hard je best doen om aardig gevonden te worden
Hard je best doen om het anderen naar hun zin te maken
Hard je best doen om mooi gevonden te worden
Hard je best doen om succesvol gevonden te worden in bepaalde facetten van je leven
Hard je best om te zorgen dat anderen gelukkig zijn
Hard je best doen om te zorgen dat anderen niets naars overkomt
…
…
Boosheid voelen naar anderen/frustratie/neerkijken
Jezelf beter voelen dan anderen
Anderen bekritiseren
Boosheid naar anderen uiten
Frustratie voelen over wat anderen wel/niet doen
Irritatie voelen
Je teleurgesteld voelen in anderen
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…
Afleiding zoeken om niet te voelen of om je goed te voelen
Veel tv kijken
Veel internetten
Moeilijk stil kunnen zitten
Verlangen naar vet‐ of suikerrijk eten
Roken
Veelvuldig alcoholgebruik
Altijd bezig zijn
Alles gaat altijd ‘goed’. Weinig ups en downs in het gevoelsleven.
Veel koffie drinken
Veel werken
Moeilijk stil kunnen zijn, veel praten
…
…
Angstgevoelens
Vermijden van dingen die je eng vindt
Vermijden van sociale contacten
Niet navolgen van ambities of dromen
Sociale angst
Veel twijfelen
Andere angsten namelijk:
…
…

14.5 Feedback vragen
Soms kan het moeilijk zijn om bepaalde patronen bij onszelf te herkennen. Vraag daarom eens aan
iemand (of aan meerdere personen) die jou goed kent en bij wie jij je erg veilig voelt, wat deze
persoon in je herkent. Gebruik de feedback om jezelf en je beschermingspatronen beter te leren
kennen. Wat voor inzichten heeft het gesprek gegeven?
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14.6 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk over Karaktereigenschappen (hoofdstuk 9).
Welke kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen
hebt?
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14.7 Vrijuit schrijven over een karaktereigenschap
Kies een karaktereigenschap voor deze vrijuit‐schrijven sessie. Besteed 5 minuten aan de woorden
om de cirkel en 10 minuten aan het vrijuit schrijven over deze eigenschap.

Zijn de 5 minuten voorbij? Zet de wekker vervolgens op 10 minuten. Schrijf in die tijd vrijuit alles op
wat er in je opkomt naar aanleiding van alle woorden. Hieronder vindt je veel ruimte om te schrijven.

82

Zijn de 10 minuten voorbij? Sluit de vrijuit schrijven sessie af, met een paar woorden waarin je
beschrijft welke eventuele inzichten je hebt gekregen. Mijn inzichten:
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14.8 (Zelf)opgelegde druk
Mensen die lijden aan lichamelijke pijn herkennen bij zichzelf vaak eigenschappen die leiden tot
zelfopgelegde druk. Ook zijn er wellicht mensen of situaties om je heen waarvan je druk voelt. Maak
hieronder een tekening van jezelf en het gewicht dat op je drukt. Schrijf woorden in het gewicht die
verwoorden wat er op je drukt. Maak visueel wat je voelt.

Wat voor gevoel roept de tekening in je op?
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15 Update
Je hebt nu een deel van het werkboek doorlopen. Je begeleider zou het erg fijn vinden om een
update te ontvangen. Zou je je antwoorden op de vragen hieronder willen mailen aan je begeleider
zodat hij of zij deze mee kan nemen in het volgende gesprek? Graag uit typen in plaats van
inscannen. Je hoeft geen antwoorden uit andere hoofdstukken te mailen. Het gaat alleen om je
antwoorden op de zeven vragen hieronder.

15.1 Je jeugd
1

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt ontvangen naar aanleiding van het beantwoorden
van de vragen over je jeugd in hoofdstuk 13?

15.2 Omgang met klachten
2

Je hebt kennis opgedaan ten aanzien van de herkomst van je pijn. Tevens heb je de suggestie
gekregen om angst voor pijn te verminderen door je angstige en negatieve gedachten over pijn
om te zetten in correcte gedachten. In hoofdstuk 12 heb je geleerd hoe negatieve gedachten
over pijn ervoor zorgen dat je hersenen pijn kunnen blijven koppelen aan een bepaalde houding
of activiteit. Hoe gaat het correct en neutraal benaderen van je pijn in je dagelijks leven?

15.3 Klachtverbanden
3

Welke (stressvolle) situaties relateer je aan het ontstaan, verergeren of doen opspelen van je
klachten?
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4

Welke (verdrongen) emoties voel je bij deze situaties?

5

Herken je een thema dat vaker terug komt wanneer je verbanden onderzoekt tussen
verschillende klachten en situaties in je leven?

15.4 Karaktereigenschappen
6

Welke van jouw karaktereigenschappen dragen in jouw beleving bij aan de opbouw van
verdrongen emotie?

15.5Vragen
7

Heb je ten slotte nog vragen aan je begeleider?
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16 Voelen en verwerken
Om te kunnen herstellen van je lichamelijke klachten, is het essentieel dat de aanvoer van
verdrongen emotie stopt, en dat de verdrongen emotie die is opgebouwd wordt gevoeld en
verwerkt. De eerste stap is: voelen. Voelen wat je werkelijk voelt hoe onredelijk, egoïstisch, zwak,
bedreigend of ongepast het ook mag zijn. Door te erkennen wat je werkelijk voelt, stopt het
verdringen van de emotie. Dat is een essentiële stap vooruit. De oefeningen in dit hoofdstuk kunnen
je helpen bij voelen wat je werkelijk voelt. Alle oefeningen worden één keer beschreven. Je kunt de
oefeningen waar je veel baat bij hebt, vaker doen.
Probeer bij de onderstaande oefeningen ook aandacht te besteden aan de onderliggende lading uit
het verleden, ofwel aan jeugdervaringen. Daarmee bedoel ik dat de onprettige situaties die we als
volwassene meemaken en die veel emotie oproepen, vaak al eerder in ons leven zijn gebeurd. Vaak
in het contact met onze ouders. Voel je emoties dus bij de onprettigere situaties die je als
volwassene hebt meegemaakt, en óók bij vergelijkbare situaties die je als kind hebt meegemaakt.

16.1 Een hoofdstuk lezen
Lees in het boek Emotie als Medicijn het hoofdstuk Voelen en verwerken van emoties (hoofdstuk 10).
Welke kennis of inzichten ontvang je? Hoe zie je jezelf weerspiegeld in het materiaal dat je gelezen
hebt?

16.2 Een onverzonden brief
Je weet nu dat het binnen houden van emoties een belangrijke oorzaak is van het aanhouden van
pijn en andere lichamelijke klachten. Soms houden we gevoelens die ons dwars zitten tientallen jaren
vast. Een manier om deze gevoelens te uiten is het schrijven van brieven die je niet verstuurd. Via
een brief die je niet verstuurd kun je intense gevoelens uiten zoals boosheid, wrok, angst, schuld en
schaamte. Tevens is er in zo’n brief ruimte voor andere gevoelens zoals dankbaarheid, liefde of spijt.
Begin met het maken van een lijst van mensen of andere dingen aan wie je een niet‐te‐verzenden
brief zou willen schrijven. Voorbeelden zijn: een ouder, een kennis, huidige partner, ex‐partner, je
zoon of dochter, een vriend(in), collega, baas, een persoon die is overleden, een groep mensen, God,
je onbewuste, jezelf toen je kind was, je lichaam, je pijn etc.
Mogelijke ontvangers:
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Het kan nodig zijn om meerdere niet‐te‐verzenden brieven aan eenzelfde ontvanger te schrijven.
Voel je vrij om alles te schrijven wat gezegd moet worden. Omdat je de brief niet zal versturen is alles
wat je helpt om spanning in je onbewuste los te laten acceptabel. Schrijf zo lang als nodig, maar
meestal is 10‐15 minuten voldoende.
Reflecteer na afloop van elke brief en schrijf op welke inzichten je hebt ontvangen, of welke dingen je
geleerd heeft van de interactie met deze persoon. Schrijf deze reflectie op in een brief aan jezelf.
Schrijf nu één brief aan iemand of iets van je keuze.
Dit is een brief aan:
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Inzichten of geleerde lessen over de interactie met deze persoon:

Brief aan jezelf:
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16.3 Een dialoog
Graag nodig ik je uit om vandaag geen brief, maar een dialoog te schrijven. In een dialoog heb je de
mogelijkheid om jezelf te uiten tegenover iemand of iets en bepaalde dingen terug te horen. De
dialogen kunnen kort zijn (10 minuten) of lang waarbij je steeds stukken toevoegt. Je kunt ook een
dialoog aangaan met karakter eigenschappen, zoals de bezorgde, de zelfkritische, de perfectionist, de
pleaser, de gewetensvolle etc. Het is ook mogelijk om een dialoog aan te gaan met een gebeurtenis
of situatie als geheel.
Begin met het maken van een lijst van mensen of andere dingen met wie je een dialoog zou willen
aangaan. Voorbeelden zijn: een ouder, een kennis, huidige partner, ex‐partner, je zoon of dochter,
een vriend(in), collega, baas, een persoon die is overleden, een groep mensen, God, je onbewuste,
jezelf toen je kind was, je lichaam, je pijn etc.
Mogelijke dialogen
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Een goede manier om te beginnen met een dialoog is het opschrijven van een simpele stelling of
vraag. Kijk welke reactie in je omhoog komt. Sta jezelf toe te voelen hoe de ander misschien zou
reageren. Het is belangrijk om te luisteren naar wat er in je omhoog komt. Veel mensen hebben
ontdekt dat ze iets konden leren van anderen in hun leven of van hun pijn. Dit zijn natuurlijk geen
echte dialogen en je zult niet precies weten welke reacties in het echte leven zouden plaats vinden.
Een dialoog kan wel verborgen waarheden over de bron van je lichamelijke klachten bloot leggen. De
meeste dialogen duren 10‐15 minuten, maar je kunt zo lang schrijven als nodig is.
Reflecteer na afloop van elke dialoog en schrijf op welke inzichten je hebt ontvangen, of welke
dingen je geleerd hebt van de interactie met deze persoon. Schrijf deze reflectie op in een brief aan
jezelf.
Schrijf vandaag één dialoog aan iemand/iets van uw keuze.
Dit is een dialoog met:
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Inzichten of geleerde lessen over de interactie met deze persoon:

Brief aan mijzelf:
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16.4 Schrijfoefening aan de hand van gerichte vragen
Kies een stressvolle situatie uit het heden of verleden die in verband staat met het ontstaan,
verergeren of doen opspelen van je lichamelijke klachten. Beantwoord al schrijvende de
onderstaande vragen:
1. Wat is de naam van de andere persoon die een rol speelt in de situatie? (indien van toepassing)
2. Wat is er gebeurd? (de feiten). Beschrijf de opeenvolgende gebeurtenissen die in deze situatie
plaatsvonden.
3. Zoom nogmaals op de situatie in en beschrijf het moment dat je als het meest onprettig of pijnlijk
hebt ervaren. Wat kwam er op je af? Wat zag je? Wat hoorde je?
4. Beschrijf de ideale situatie. Hoe had je deze situatie liever gezien als alles mogelijk was geweest.
Wat had de ander (indien van toepassing) dan anders gezegd of anders gedaan?
5. Waarschijnlijk is er een contrast tussen wat je bij punt 3 en bij punt 4 beschreven hebt. Dit contrast
kan bepaalde emoties in je opwekken bijvoorbeeld verdriet angst, zelfkritiek of boosheid. Beschrijf je
gevoelens. Schroom niet om alles neer te schrijven, precies zoals jij het voelt, hoe onredelijk dit ook
mag zijn. Focus je vervolgens op je lichaam. Waar in je lichaam voel je deze emotie? Welke beweging,
houding of woorden horen bij de emotie?
6. ‐ Herken je frustratie of boosheid in jezelf? Het is onprettig om boze gevoelens mee te blijven
dragen. Boze gevoelens zijn vaak een signaal, dat we ons tekort gedaan voelen en misschien meer
voor onszelf moeten opkomen. Of een signaal dat we een emotionele behoefte (uit onze jeugd)
najagen, een gemis dat niet meer kan worden vervuld. Probeer de situatie of je verwachting vanuit
een ander oogpunt te bekijken. Welke inzichten ontvang je?
‐ Herken je angst in jezelf? We hebben vaak angst voor dingen die eerder in ons leven, vaak in de
kindertijd, al gebeurd zijn. Op welke wijze is datgene waar je bang voor bent, je al overkomen?
7. Vaak verlangen we er naar dat een ander persoon ons waardeert, lief heeft, goed vindt etc. Welke
emotionele behoefte verlang jij van de ander in het voorbeeld dat je zojuist hebt uitgewerkt? Hoe
kun je dit aan jezelf geven?
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16.5 Wat‐voel‐ik oefening
Zorg dat je alleen bent en zet een wekker op 15 minuten. Stel jezelf hardop de vraag: wat voel ik?
Verwoord hardop wat er in je opkomt. Elke keer dat je stil valt, stel je jezelf weer de vraag: wat voel
ik? Je kunt deze oefening ook met z’n tweeën doen, waar bij één persoon de vraag stelt: wat voel je?
Doe de oefening 15 minuten. Welke inzichten ontvang je? Wat neem je mee uit deze oefening?
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Ik hoop van harte dat dit boek jou helpt bij het oplossen van je
klachten.
Zou jij andere mensen willen helpen?
Wil je mij helpen om kennis over deze benadering te verspreiden en zodoende andere
mensen met aanhoudende lichamelijke klachten te helpen herstellen?
Of wil je je dankbaarheid of waardering tonen voor de uren die ik heb besteed aan het
verwoorden van deze kennis?
Of wil je helpen bij het vergoeden van de kosten die ik gemaakt heb om deze kennis fijn
leesbaar te maken?

Dit alles kan door het doen van een donatie!

• Ga naar https://www.emotiealsmedicijn.nl/boek.html en klik op de donatieknop.
• Of maak een bedrag over naar rekening NL47RABO0148924085 t.n.v. Emotie als Medicijn
onder vermelding van ‘donatie werkboek’.

Bij voorbaat dank!
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17 Opbouwen van activiteiten
Onderdeel van deze benadering is dat je uiteindelijk weer je leven gaat leven zoals je ook zou doen
als je geen lichamelijke klachten zou hebben.

17.1 Opbouw
Zijn er activiteiten die je weer hebt opgepakt, of die je in duur of intensiteit hebt opgebouwd sinds
het starten van dit traject?

17.2 Vermijding
Welke activiteiten in je leven vermijdt je nog uit angst voor meer pijn?

17.3 Verlichting
Veel mensen met lichamelijke pijn doen of gebruiken fysieke dingen die gericht zijn op het
verminderen van pijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kruiken, inlegzolen, pijnstillers,
lichamelijke therapie, specifieke lichamelijke oefeningen etc. Vaak is een afhankelijkheid ontstaan.
Iemand gelooft dit hulpmiddel nodig te hebben, omdat anders de pijn zou verergeren. Wat voor
fysieke dingen doe jij of gebruik jij om je pijn te verminderen?

17.4 Opbouw van activiteiten
Om nieuwe paden aan te leggen in je hersenen en de oude pijnpaden te verbreken is het belangrijk
dat je niet toegeeft aan de angst voor bewegen en de angst voor verergering van je pijn. Ik zou je
willen adviseren om de activiteiten die je vermijdt stapje voor stapje uit te bouwen terwijl je jezelf
geruststelt. Ook raad ik je aan op het gebruik van fysieke hulpmiddelen stapje voor stapje af te
bouwen. Het opbouwen of afbouwen mag ook in één keer wanneer je veel vertrouwen hebt dat dit
prima kan. Wanneer je wat angstiger bent is het verstandig om het opbouwen en afbouwen
gedoseerd te doen.
Hieronder vindt je een voorbeeld van een opbouwschema van iemand met arm‐ en
schouderklachten voor wie computerwerkzaamheden en huishoudelijke activiteiten pijnlijk waren.
VOORBEELD:
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Wanneer?
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober

Wat?
Dagelijks max 20 minuten
achter computer
Weer een keer stofzuigen
1x zwemmen
1 dag 30 minuten wandelen

Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober

Dagelijks max 25 achter
computer

Bijzonderheden
Wandelen en zwemmen ging
goed. Heb mijzelf moet
toespreken bij het stofzuigen,
want dit was pijnlijk. Toch
gedaan.
Computerwerk gaf pijn bij mijn
schouderblad. Kon verband
leggen met nare herinneringen
aan kantoorbaan met veel
computerwerk. Ik begreep
waarom ik pijn kreeg. Deze
werd toen minder.
Zwemmen en wandelen ging
prima. Computerwerk minder
pijnlijk dan gisteren.

1 x zwemmen
1 dag 40 minuten wandelen
Zaterdag 19 oktober
Zondag 20 oktober

Weer een keer twee ramen
wassen.
Weer een keer stofzuigen

Stofzuigen ging opvallend
goed. Van het ramen wassen
had ik pijn verwacht, maar
deze bleef uit.

1 dag 45 minuten wandelen

Welke kleine uitbreiding van activiteiten zou je zelf komende dagen kunnen doen? En hoe zou je het
gebruik van een fysiek hulpmiddel kunnen afbouwen? Je kunt het onderstaande schema gebruiken.

Wanneer?

Wat?

Bijzonderheden
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17.5 Wanneer angst aanhoudt
Blijf je angst houden voor je klachten? En lukt het niet om de focus van je klachten af te halen en te
gaan leven zoals je ook zou doen als je geen klachten zou hebben? Verdiep je dan (nogmaals) in
hoofdstuk 6, 11 en 20.
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18 Voelen en verwerken
18.1 Omgaan met schuldgevoelens
Schuld is een vorm van zelfkritiek. Ons schuldig blijven voelen over iets dat in het verleden gebeurd
is, zet ons emotioneel gezien vast. Schuld zorgt ervoor dat we niet bij de onderliggende gevoelens
komen. In hoofdstuk 10 kun je meer lezen over het voelen en verwerken van schuldgevoelens.
1

Waar voel je je schuldig over in je leven?

2

Welke onderliggende gevoelens dek je af met je schuldig voelen?

18.2 Omgaan met schaamte
Schaamte is het gevoel dat ontstaat wanneer je gelooft dat je minderwaardig is. Het is anders dan
schuld. Schuld heeft te maken met wat iemand heeft gedaan. Schaamte is meer een intrinsiek geloof
over wat je bent. Vooral als je een moeilijke jeugd hebt gehad, is de kans groot dat je veel gevoelens
van schaamte in je draagt. De eerste stap in het oplossen van schaamte is onderzoeken waar de
schaamte vandaan komt. Meestal van ervaringen waarin je slecht werd behandeld. Of ervaringen
waarin je gezegd werd dat je niet goed of waardig was. De volgende stap is het toelaten van
boosheid, angst en verdriet en pijn over wat er heeft plaats gevonden. In hoofdstuk 10 kun je meer
lezen over het voelen en verwerken van schaamte.
1

Heb je sterke gevoelens van schaamte? Waar over?

2

Door welke ervaringen is je schaamte ontstaan?
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3

Welke gevoelens voel je onder je schaamte?

18.3 Onjuiste overtuigingen op persoonsniveau
In hoofdstuk 10 over het Voelen en verwerken van emoties heb je kunnen lezen dat elke emotie
gepaard gaat met onjuiste overtuigingen. Er bestaan dus onjuiste overtuigingen op klachtniveau, en
onjuiste overtuigingen op persoonsniveau. De onjuiste overtuigingen op persoonsniveau zorgen
ervoor:
‐ dat de emotie in stand blijft en in vergelijkbare situaties opgewekt blijft worden. Bijvoorbeeld:
anderen moeten hun waardering voor mij uiten, of: anderen moeten mij aandacht geven. De emotie
van boosheid blijft in stand als gevolg van onze hoge verwachtingen van anderen. De emotie van
angst blijft in stand wanneer we vinden dat we in het hier en nu als volwassene in gevaar zijn als
anderen ons niet waarderen of geen aandacht geven.
‐ dat de emotie weggedrukt wordt, en eventueel wordt vervangen door een andere emotie.
Bijvoorbeeld: wanneer ik emoties laat zien ben ik zwak en word ik afgekeurd, dus ik moet mijn
emoties verbergen (in dit voorbeeld worden de emoties weggedrukt). Een ander voorbeeld: wanneer
ik niet tegemoet kom aan de behoeften van anderen en zij boos worden, betekent dat dat ik een
slecht en egoïstisch mens ben (in dit voorbeeld wordt boosheid of verdriet over de reactie van
anderen vervangen door zelfkritiek).
De eerste stap van het verwerken van een emotie, is het volledig voelen en erkennen van emotie. Dit
kun je alleen doen. Het is niet de bedoeling dat je je boosheid over iemand anders uitstort. Besteed
ook aandacht aan vergelijkbare situatie die je in je jeugd hebt meegemaakt. Sta vervolgens stil bij je
overtuigingen.
1

Welke overtuigingen herken je in jezelf die ertoe leiden dat je bepaalde emoties wegdrukt, of
die maken dat de emoties steeds weer wordt opgewekt in bepaalde situaties?

2

Loop eens je antwoorden in de tabellen van opdracht 12.2 langs. Welke onjuiste
overtuigingen herken je in de beschreven situaties?
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3

Wat zijn de juiste overtuigingen?

18.4 Berouw en vergeving
Vergeving treedt op wanneer we erkennen dat iemand ons tekort heeft gedaan of slecht heeft
behandeld en we alle lagen emoties hebben doorlopen en uiteindelijk het bijbehorende verdriet over
wat ons is overkomen toelaten. Met het voelen van verdriet verzachten we en zullen we niet langer
wrok, angst of andere gevoelens koesteren. Dat is het moment waarop we hebben vergeven.
Berouw is wat anders. Berouw betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze acties
waarmee we anderen tekort hebben gedaan of waarmee we anderen slecht hebben behandeld.
Vaak willen we iemand niet bewust pijn doen. In de praktijk kan het zo zijn dat we met onze
patronen van zelfbescherming toch naasten tekort doen of schade aandoen. Voorbeelden zijn:
‐
‐
‐

een patroon van perfectionisme kan ertoe leiden dat we te veel niet‐liefdevolle eisen stellen
aan onze kinderen
een patroon van veel werken kan ertoe leiden dat we andere verantwoordelijkheden zoals
de zorg voor kinderen of een partner die steun nodig heeft negeren
een patroon van angst voor eenzaamheid kan ertoe leiden dat we onze partner claimen

Echt berouw hebben wil zeggen dat we de waarheid zien over ons gedrag, dat we voelen welke
ontkende emoties tot het gedrag geleid hebben en dat we onszelf toestaan om te voelen wat de
ander heeft gevoeld door ons gedrag (inleven).
Maak een lijst van mensen aan wie je een niet‐te‐verzenden brief wilt schrijven waarin je beschrijft in
welke opzichten je voelt dat je de ander tekort hebt gedaan of hebt gekwetst, hoe je je daarover
voelt en hoe dit voor de ander moet zijn geweest.
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Neem de tijd om een niet‐te‐verzenden brief te schrijven, gevolgd door een brief aan jezelf. Je kunt
zelf kiezen of je de inhoud op een bepaald moment deelt met degene voor wie de brief bestemd is.
Dit is een brief aan:
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Inzichten of geleerde lessen over de interactie met deze persoon:

Brief aan jezelf:
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19 Focus op het emotionele probleem in plaats van het lichamelijke
probleem
Ik merk dat sommige mensen in een vergevorderd stadium van het behandeltraject nog veel angst of
frustratie hebben ten aanzien van hun lichamelijke klachten. Deze mensen besteden gedurende de
dag vaak heel veel tijd aan het scannen van hun lichaam, en het focussen op de lichamelijke klacht.
Herken je jezelf hier in? Je overmatige focus op de fysieke klachten is een gevolg van het
onvoldoende focussen op het emotionele probleem achter de fysieke klachten. Vaak vinden deze
mensen dat hun fysieke probleem groter is dan het achterliggende emotionele probleem. Of zij
ervaren dat het emotionele probleem het gevolg is van het fysieke probleem. De oplossing is:




bewustwording van het emotionele probleem dat vaak al jarenlang speelt, en
focus op het oplossen van dit emotionele probleem, en
een neutrale houding ontwikkelen ten opzichte van de fysieke klachten, beseffende dat deze
klachten een afleiding en gevolg zijn van het emotionele probleem.

De onderstaande vragen kunnen helpen om het emotionele probleem achter je lichamelijke klachten
bloot te leggen (voor zo ver je hier nog niet bewust van bent).

19.1 Wat voel je bij je klachten?
Hier volgen een paar vragen:
6

Wat voor gevoelens roept het hebben van jouw klachten in je op?

7

Waar ben je het meest bang voor als je klachten aanhouden of nog erger worden? Wat is je ergst
scenario?

8

Heb je de gevoelens die je hierboven beschreven hebt al eerder in je leven ervaren, los van de
klachten? Ken je deze gevoelens van andere situaties in je leven?
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19.2 Impact op je leven van het emotionele probleem
Focus je bij het beantwoorden van de onderstaande vragen op het emotionele probleem, en niet op
je lichamelijke klachten.
1

Welke impact heeft het thema dat je bij de vorige vraag hebt beschreven, op dit moment in je
leven?

2

Hoe beïnvloed dit thema wat je in je dagelijkse leven denkt, voelt en doet?

3

Wat is de invloed van dit thema op hoe je je voelt over je zelf?

4

Wat is de invloed van dit thema op je interactie met andere mensen?

5

Welke emotionele pijn heb jij als gevolg van dit thema?
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19.3 Focus
Wat maakt dat je je lichamelijke klachten als een groter probleem ervaart, dan het emotionele
probleem dat je hier boven hebt beschreven?

19.4 Onjuiste overtuigingen gerelateerd aan het emotionele probleem
1

In hoofdstuk 10 Voelen en verwerken van emoties heb je kunnen lezen over onjuiste
overtuigingen. Welke verwachtingen of onjuiste overtuigingen herken je in jezelf ten aanzien van
de situaties die je bij vraag 3 van 20.2 heb beschreven?

2

Wat zijn juiste overtuigingen?

19.5 Focus op het oplossen van emotionele probleem
Leef je leven terwijl je je geduldig focust op de volgende stappen:




Focus je op het oplossen van dit emotionele probleem, door de juiste overtuigingen te
voelen en je gedrag hier bij aan te sluiten.
Ontwikkel een neutrale houding ten opzichte van de fysieke klachten, beseffende dat deze
klachten een afleiding en gevolg zijn van het emotionele probleem.
Heb geduld en haal positieve gevoelens uit de kleine stapje vooruit.
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20 Geduld
Herstel van chronische lichamelijke klachten zonder medische oorzaak is een proces in de hersenen
dat bestaat uit de vorming van nieuwe verbindingen tussen hersencellen en verwijderen van
overbodige verbindingen. Dit worden neuroplastische veranderingen genoemd. Hetzelfde proces
vindt plaats als we leren fietsen, leren lopen en een pianostuk leren spelen. We weten allemaal dat
deze activiteiten tijd kosten. Het verminderen van lichamelijke klachten kost ook tijd.
Er zijn verhalen van mensen die meteen genezen waren na het lezen van een boek van Dr Sarno. Dit
kan, maar is zeker niet bij iedereen het geval. Zoals je hebt geleerd spelen stressvolle situaties,
karaktereigenschappen en jeugdervaringen een rol bij het ontstaan en aanhouden van de klachten.
Dit zijn factoren die meestal niet zomaar opgelost en geneutraliseerd zijn. Daar is tijd voor nodig.
Graag geef ik je de volgende tips:








Heb geduld
Haal positieve energie en vertrouwen uit de (kleine) stapjes die je vooruit zet, en de kleine
dingen die beter gaan dan voorheen
Probeer een onverschillige houding aan te nemen ten opzichte van je klachten
Focus je op het oplossen van het achterliggende emotionele probleem (dat waarschijnlijk al
lange tijd in je leven speelt)
Pas deze benadering toe terwijl je met een open mind en nieuwsgierige geest de effecten
observeert
Blijf volhouden
Pak je leven weer op
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21 Voelen en verwerken
Dit hoofdstuk gaat over zaken die niet afgerond of niet opgelost zijn. Het komt vaak voor dat mensen
zich bewust zijn van bepaalde dingen of situaties die nog niet zijn afgerond en nog steeds dwars
zitten. Dit kunnen bijvoorbeeld zakelijke situaties zijn of relaties waarin gevoelens zijn gekwetst.
Conflicten kunnen optreden en jaren onopgelost blijven.
Om te genezen is het belangrijk om (onbewuste) spanning die met onopgeloste situaties te maken
heeft uit ons lichaam te halen. Dit betekent dat we soms gewoon in actie moeten komen en onszelf
ertoe moeten bewegen iets te doen dat we lange tijd hebben vermeden. Voorbeelden hiervan zijn:








Onszelf uiten tegenover anderen
Onze werksituatie op een bepaalde manier veranderen
Onze relatie op een bepaalde manier veranderen
Grenzen aangeven naar onze omgeving
Toenadering zoeken of juist afstand nemen in een bepaald contact
Meer lichaamsbeweging nemen
Bepaalde dingen regelen

21.1 Dingen die nog moeten gebeuren
Maak een lijst van dingen die je moet doen, afronden, oplossen of regelen. Zet alle dingen die nog
steeds op je drukken op deze lijst. Ook als je niet zeker weet of je de zaak kunt oplossen en ook als
iets eraan doen heel moeilijk of zelfs onmogelijk lijkt.
Dingen die ik moet afronden, oplossen, doen of regelen:

21.2Moeilijke situaties
Stel: je gelooft dat je lichamelijke klacht een emotionele oorzaak heeft, je hebt weggedrukte emoties
toegelaten in je bewustzijn en alsnog geuit. En toch is je lichamelijke klacht nog steeds aanwezig. De
reden hiervoor is vaak dat we een patroon in ons leven niet durven te doorbreken. De patronen die
het moeilijkst te doorbreken zijn, zijn de patronen die we hanteren in relatie met de mensen in ons
leven die ons het meest nabij staan: onze partner, onze kinderen of onze ouders. Dit zijn de mensen
die we graag gelukkig willen zien en van wie ons geluk voor een groot deel afhankelijk is. Het kan
bijvoorbeeld heel moeilijk zijn:




om tegen je partner te zeggen wat je mist op seksueel vlak
om tegen je kind te zeggen dat haar gedrag als 20‐jarige thuiswonende niet getolereerd kan
worden en dat ze een woning voor haar zelf zal moeten zoeken als het gedrag door gaat
om tegen je vader of moeder te zeggen dat je de levenslange oordelen en verwijten niet
langer accepteert en als het niet stopt afstand moet nemen
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Moeilijk situaties hebben vaak te maken met uiten van wat je voelt of met grenzen stellen wanneer
je niet liefdevol of respectloos behandeld wordt. Deze acties vermijden we liever uit angst. Wanneer
we dit blijven vermijden leven we in angst en dit geeft vanzelfsprekend blijvende lichamelijke
spanning. Welke moeilijke situaties herken je in je eigen leven die te maken met uiten van wat je
voelt of met grenzen stellen?

21.3 Een moeilijke situatie aanpakken
Kies één item van de lijsten van moeilijke of niet‐afgeronde situaties. Beantwoord daarover de
volgende vragen.
1

Welke situatie heb je gekozen?

2

Laten we eerst de gevoelens verkennen en uiten die worden opgeroepen door deze situatie.
Kies één van onderstaande oefeningen uit hoofdstuk 17 om de gevoelens die met
bovenstaande situatie te maken hebben te ontdekken:
een vrijuit‐schrijven sessie
een niet‐te‐verzenden brief
een dialoog of
schrijfoefening aan de hand van gerichte vragen
wat‐voel‐ik oefening

‐
‐
‐
‐
‐

Hieronder is ruimte voor de oefening van je keus. Je kunt bij de oefeningen aandacht besteden aan
vragen als: welke actie is nodig, maar vermijd ik liever? Waarom vermijd ik deze actie? Welk resultaat
zou ik heel onprettig vinden?
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3

Wat zou je op korte termijn in praktisch opzicht aan deze situatie kunnen doen? Beschrijf alle
opties hieronder:

4

Welk plan of welke actie kies je van alle opties?

5

Wat is je deadline voor het volbrengen van deze actie?

Raap nu de kracht en moed bij elkaar om deze moeilijke situatie aan te pakken. Een eerste stapje
brengt je vaak al in de goede richting, waardoor de volgende stappen steeds duidelijker worden.
Vaak ervaren mensen opluchting wanneer ze actie hebben ondernomen in een moeilijke situatie.
Herhaal de bovenstaande stappen voor andere moeilijk of niet‐afgeronde situaties.
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22 Waar gaat je hart naar uit?
Dit één na laatste hoofdstuk gaat over het vullen van jouw leven met dingen waar je blij van wordt,
en die jou plezier, zingeving, rust en voldoening brengen. Wanneer er voldoende positieve zaken in je
leven zijn, kun je beter omgaan met onprettige situaties en de bijbehorende emoties.

22.1 Wat is in je hart?
1

Op de afbeeldingen hier onder zie je harten met allerlei levensgebieden en een lijst met
waarden. Bekijk de lijst van waarden. Schrijf vervolgens in elk hart drie waarden die je
belangrijk vindt in dat levensgebied. Het mogen uiteraard ook waarden zijn die niet in deze
lijst voorkomen.
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2

Zijn je dingen opgevallen bij het doen van deze oefening? Zo ja, wat viel je op?

3

Vaak verlangen we dat anderen onze behoeften vervullen. Daarmee maken we onszelf
afhankelijk. Ook leggen we een taak bij die ander die in wezen niet bij de ander hoort. Wat
zou je zelf kunnen doen om er voor te zorgen dat je de bovenstaande zaken meer in je leven
ervaart. Wat zou je zelf per levensgebied kunnen doen om meer van deze waarden te
ervaren en daardoor meer voldoening te ervaren? Wat zou je in je (gevoels)leven kunnen
veranderen?

Levensgebied
Partner

Stappen die ik ga zetten:

Gezin

Familie
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Vriendschap

Gezondheid

(vrijwilligers)Werk

Ontplooiing / leren

Spiritualiteit

Vrije tijd

22.2 Scenario over 5 jaar
Kijk nog eens naar je ingevulde harten bij de vorige oefening. Hierop staat wat er in je hart ligt en wat
je echt gelukkig maakt. Stel je voor dat je alle stappen zet die nodig zijn om dit alles te bereiken. Hoe
zie je jezelf dan over 5 jaar? Hoe zou je zijn? Wat zou je doen? Hoe zouden je contacten zijn?
Beschrijf alle facetten van je leven.
Schrijf hieronder een positief scenario van jezelf en je leven over 5 jaar in ik‐vorm. Bijvoorbeeld: Over
5 jaar ben ik een krachtige vrouw die stevig in haar schoenen staat en kritiek heel goed aan kan. Mijn
relatie is hecht en passioneel. We zijn een hecht team. Mijn werk … etc
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Over vijf jaar……
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23 Hoe verder?
Je hebt het werkboek doorlopen. Misschien heb je nog klachten, of misschien niet. Dit hoofdstuk
helpt je bij de vervolgstappen.

23.1 Checklijst
Hier volgt een vragenlijst. Check de punten waarvan je voelt dat je eraan voldoet.
Check of je het onderdeel pijneducatie hebt doorlopen (werkboek hoofdstuk 2):
Ik ben ervan overtuigd dat de lichamelijke klachten die ik momenteel heb (waarvan geen
medische oorzaak is gevonden) een psychologische oorzaak hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat verdrongen emoties een rol spelen bij het veroorzaken / in stand
houden van mijn klachten.
Ik heb een groot vertrouwen dat mijn klachten zullen verdwijnen.
Ik voel dat mijn lichaam gezond, vitaal en sterk is.
Check of je het onderdeel verdrongen emotie hebt doorlopen:
Ik weet welke verdrongen emotie ten grondslag ligt aan het ontstaan / opspelen van mijn
klachten.
Ik weet hoe en om welke redenen ik deze emotie verdrong.
Ik weet welke emotionele behoefte / verwachting / hoop ten grondslag ligt aan deze
verdrongen emotie.
Ik weet welke patronen ik toepas om vervulling van deze emotionele behoefte te realiseren.
Check of je het onderdeel lading vanuit het verleden hebt doorlopen:
Ik voel hoe mijn vader, mijn moeder en andere verzorgers met mijn emoties omgingen toen
ik kind was.
Ik kan feiten en gevoelens noemen bij de wijze waarop mijn emotionele behoefte
(gerelateerd aan mijn lichamelijke klachten) als kind (gedeeltelijk) onvervuld is gebleven.
Ik voel dat de heftige emoties die ik voel bij situaties uit mijn volwassen leven eigenlijk bij het
kind horen dat ik ooit was.
Ik voel dat ik in het hier en nu als volwassene veilig ben.
Check of je het onderdeel karaktereigenschappen hebt doorlopen:
Ik zie welke karaktereigenschappen / patronen hebben bijgedragen aan de vorming van
verdrongen emotie, gerelateerd aan mijn pijn.
Ik begrijp welke invloeden uit mijn jeugd hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze
specifieke karaktereigenschappen /patronen.
Ik begrijp hoe het verminderen van bepaalde eigenschappen, zoals perfectionisme of
pleasen, kan bijdragen aan vermindering van pijn.
Ik besef dat ik in het hier en nu veilig ben. En dat bepaalde eigenschappen, ontstaan in de
kindertijd, nu niet langer nodig zijn.
Check of je het onderdeel voelen en verwerken van emoties hebt doorlopen:
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Ik erken het belang van het voelen van mijn emoties, en van het nemen van persoonlijke
verantwoordelijkheid voor mijn emoties.
Ik kan herkennen en benoemen of ik angst, zelfkritiek, boosheid, schuld, schaamte of
verdriet voel.
Ik kan wanneer ik boosheid voel, mijn verwachting van de ander en mijn emotionele
behoefte benoemen.
Ik kan gevoelens van angst, zelfkritiek, schuld of boosheid verminderen door de oorsprong
van deze emoties te voelen en gerelateerde onjuiste overtuigingen te corrigeren. Een
passende reactie in het heden in het gevolg.
Check of je het onderdeel vicieuze cirkels van angst hebt doorlopen (werkboek hoofdstuk 6 en 20):
Ik begrijp welke emotionele behoefte schuil gaat achter mijn angst dat de pijn verergert of
niet meer weg gaat.
Ik weet welke onjuiste overtuigingen mijn pijn in stand houden (of hielden).
Ik begrijp waarom deze overtuigingen onjuist zijn
Ik kan de juiste overtuigingen omarmen en integreren in mijn mindset.
Check of je het onderdeel gedrag dat gericht is op het vermijden of verminderen van pijn hebt
doorlopen (werkboek hoofdstuk 11 en 18):
Ik weet welke handelingen of activiteiten verbonden zijn geraakt aan mijn pijn.
Ik begrijp waardoor pijn met een psychologische oorzaak kan verergeren bij lichamelijke
activiteit.
Ik weet dat mijn lichaam krachtig en gezond is, en kan lichamelijke activiteiten (gedoseerd)
opbouwen
Ik weet dat mijn lichaam krachtig en gezond is, en kan lichamelijke therapie, lichamelijke
hulpmiddelen en pijnmedicatie (gedoseerd) afbouwen

Heb je niet alle punten kunnen aanvinken? Ga dan niet verder, maar herhaal de oefeningen uit de
hoofdstukken die bij de punten horen die je nog niet hebt aangevinkt. Heb je alles aangevinkt? Ga
dan verder naar de volgende opdracht.
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23.2 Intekenen
Vandaag is het ……………………………………… (vul de datum van vandaag in). Waar heb je last? Geef de
locatie van je huidige lichamelijke klacht(en) aan op de poppetjes.

Rechts

Links

Links

Rechts

Links

Rechts

Geef hieronder een omschrijving van je huidige lichamelijke klacht(en):

Welk cijfer geef je je klacht ten aanzien van mate van pijn of intensiteit?
Geen pijn

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐
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7
☐

8
☐

9
☐

10
☐

Ontzettend veel pijn

Welk cijfer geef je aan de mate waarin je beperkt bent als gevolg van je klachten?

Niet beperkt

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

8
☐

9
☐

10
☐

Heel erg beperkt

Welke dingen, die je voorheen wel deed, doe je als gevolg van je klacht niet meer?

23.3 Vergelijking van klachten
Vergelijk je antwoorden in hoofdstuk 1 met je antwoorden in de vorige opdracht. Is er een verschil?
Zo ja, wat is het verschil? En hoe ervaar je het verschil?

23.4 Oorzaak klachten
Wat ervaar je momenteel als de oorzaak van de klachten? Wat is voor je gevoel de oorzaak van
eventuele nog resterende klachten?

23.5 Opbrengsten werkboek
Wat heeft dit werkboek je gebracht? Wat heb je geleerd?
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23.6 Suggesties voor hoe verder
Lees de onderstaande informatie door:
1. WANNEER JE KLACHTEN NIET ZIJN VERMINDERD
Zijn je klachten nog hetzelfde als voor doorwerken van dit werkboek? Dan is het belangrijk om jezelf
af te vragen of je klachten een psychologische oorzaak hebben. Hiervoor kun je het beste advies
inwinnen bij Emotie als Medicijn en bij je huisarts. Indien alle aanwijzingen richting een
psychologische oorzaak wijzen, is het de vraag waarom je geen verbetering hebt gemerkt. Om het
antwoord hierop te vinden, is het raadzaam om contact te zoeken met Emotie als Medicijn via
info@emotiealsmedicijn.nl . We kijken dan samen wat nodig is om verbetering te ervaren.

2.

WANNEER JE KLACHTEN GEDEELTELIJK ZIJN VERMINDERD

Zijn je klachten gedeeltelijk verminderd? Je hebt reeds een succes geboekt en bent op de goede weg!
Het komt vaak voor dat mensen een grote verbetering ervaren, waarbij de klachten in veel mindere
mate zo nu en dan toch nog blijven opspelen. Ervaring wijst uit dat het noodzakelijk is om
‘emotionele hygiëne’ te blijven toepassen. Ook nadat de pijn fors is verminderd. Het toepassen van
emotionele hygiëne houdt in dat je je bewust blijft van je gevoelens, en van je emotionele behoeften
die onvervuld zijn in specifieke situaties. En dat je je gevoelens leert verwerken door ze te erkennen,
voelen en begrijpen. En dat je onjuiste overtuigingen leert corrigeren in juiste overtuigingen, en dat
je deze juiste overtuigingen voelt en er vanuit leeft (bijvoorbeeld ‘Ik waardeer mijzelf’ in plaats van
‘Ik ben alleen goed als anderen een waardering tonen.”)
Er kunnen specifieke redenen zijn dat je klachten nog niet geheel weg zijn. De redenen kunnen zijn:
‐
‐
‐
‐
‐

Je bent nog in ontkenning over iets wat heeft plaatsgevonden in je leven en je wilt de
waarheid nog niet zien. Hierdoor blijft de verdrongen emotie ontoegankelijk.
Je bent niet bereid om je te laten overspoelen met verdriet of pijn van wat je is overkomen
Je ontkent de aanwezigheid van gevoelens als boosheid, schuld of schaamte.
Je blijft vasthouden aan gevoelens van angst, boosheid, schuld of schaamte.
Je bent niet bereid om bepaalde situaties in je leven aan te pakken of op te lossen en
vermijdt confrontatie uit angst voor afwijzing.

Ik raad je aan om contact te zoeken met Emotie als Medicijn. Samen kunnen we onderzoeken
waardoor verdere verbetering uitblijft.

3. WANNEER JE GEEN KLACHTEN MEER HEBT
Het is geweldig dat je geen klachten meer hebt. Omdat je menselijk bent, is er altijd een kans
aanwezig dat je in de toekomst opnieuw klachten ontwikkeld met een psychologische oorzaak. Je
weet nu wat je hieraan kunt doen. De tools die je in dit werkboek geleerd hebt kun je ten allen tijde
gebruiken om te genezen van chronische pijn of andere medisch onverklaarde klachten.
Het is belangrijk dat je inzicht hebt in de oorzaak van de lichamelijke klachten die je had. Er zijn altijd
redenen waarom we bepaalde gevoelens wegduwen in het onbewuste of waarom we patronen
gebruiken die zoveel druk op ons leggen. Door een verandering aan te brengen kun je voorkomen dat
lichamelijke klachten met dezelfde oorzaak terugkomen.
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Ten slotte zou ik je graag bewust willen maken van de mogelijkheid van verschuiving van
symptomen. Wanneer de oorzakelijke emotionele spanning niet geheel is opgelost, kan verschuiving
van symptomen optreden. Het is belangrijk om te realiseren dat de geest dan opnieuw een locatie
kan kiezen waarbij een lichamelijke oorzaak voor de hand lijkt te liggen. Veel mensen hebben de
neiging om na het afsluiten van dit traject een nieuwe klacht lichamelijk te benaderen. Dit is nodig
omdat de aanwezigheid van een medische aandoening die medische interventie vereist altijd moet
worden onderzocht. Nadat je de juiste medische onderzoeken hebt gehad, is het belangrijk om je te
realiseren dat je nieuwe klacht weer een psychologische oorzaak kan hebben.
Indien je klachten geheel verdwenen zijn, ben je waarschijnlijk ontzettend enthousiast over deze
benadering. Mogelijk wil je je ervaring graag delen om andere mensen met chronische klachten te
helpen. Je kunt je ervaring mailen naar info@emotiealsmedicijn.nl Het is goed om jezelf er ook op
voor te bereiden dat lang niet iedereen open zal staan voor een emotionele oorzaak van lichamelijke
klachten. De huidige gezondheidszorg is zeer lichamelijk gericht. Hopelijk zal er een dag komen
waarop elke huisarts adequaat het onderscheid kan maken tussen een medische aandoening die
medische interventie vereist en lichamelijke symptomen met een psychologische oorzaak. Tot die
dag zal deze benadering twijfel en afwijzing ontvangen. Schroom weliswaar niet om je ervaring te
delen! Je kunt er mensen enorm mee helpen.
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Ik hoop van harte dat dit boek jou helpt bij het oplossen van je
klachten.
Zou jij andere mensen willen helpen?
Wil je mij helpen om kennis over deze benadering te verspreiden en zodoende andere
mensen met aanhoudende lichamelijke klachten te helpen herstellen?
Of wil je je dankbaarheid of waardering tonen voor de uren die ik heb besteed aan het
verwoorden van deze kennis?
Of wil je helpen bij het vergoeden van de kosten die ik gemaakt heb om deze kennis fijn
leesbaar te maken?

Dit alles kan door het doen van een donatie!

• Ga naar https://www.emotiealsmedicijn.nl/boek.html en klik op de donatieknop.
• Of maak een bedrag over naar rekening NL47RABO0148924085 t.n.v. Emotie als Medicijn
onder vermelding van ‘donatie werkboek’.

Bij voorbaat dank!
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